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1.

A SZABÁLYZAT CÉLJA

Jelen Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja a
mindenkor hatályos közbeszerzésekről szóló törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján a közbeszerzési eljárások előkészítésére, lefolytatására, ellenőrzésének felelősségi rendjére,
az ESZFK Egészséginformatikai Szolgáltató és Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. (a továbbiakban: ESZFK) mint ajánlatkérő nevében eljáró, valamint az eljárásba bevont személyek, illetőleg szervezetek felelősségi körére, és a közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjére, valamint a Kbt. hatálya alá nem tartozó, illetve a Kbt. valamely kivételi jogcíme alapján a Kbt. hatálya alól mentesített és közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések megvalósításának folyamatára vonatkozó szabályok rögzítése.

2.

A SZABÁLYZAT HATÁLYA

2.1.
Szervezeti és személyi hatály
A Szabályzat hatálya kiterjed az ESZFK valamennyi szervezeti egységére, valamint mindazon személyekre, akik az ESZFK-nál munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyban állnak, továbbá mindazon személyekre és szervezetekre, akik bármely polgári jogi szerződés alapján az ESZFK javára tevékenykednek.
2.2.

Tárgyi hatály

A Szabályzat kiterjed
a) az ESZFK működése során felmerülő valamennyi közbeszerzés és beszerzés tervezésére, előkészítésére, megvalósítására és teljesítésére, valamint az ezekkel kapcsolatos adminisztratív és közzétételi kötelezettségek teljesítésére;
b) az egészségügyi ágazatban működő intézmény és/vagy szervezet azon közbeszerzéseire és beszerzéseire, amely jogszabályi kötelezettségéből fakadóan, összevont közbeszerzésbe való önkéntes csatlakozás vagy egyéb okból történő egyedi döntés alapján valamely közbeszerzése vagy beszerzései lebonyolításával az ESZFK-t bízza meg,
c) az európai uniós forrásból támogatott valamennyi (köz)beszerzésre, amelyek az
ESZFK mint kedvezményezett érdekkörébe tartoznak egyedüli kedvezményezettként,
konzorciumi tagként vagy konzorcium-vezetőként,
d) azon nemzetközi támogatással megvalósuló és pályázat útján elnyert projektek valamennyi (köz)beszerzésére, amely projektek az ESZFK mint kedvezményezett érdekkörébe tartoznak egyedüli kedvezményezettként, konzorciumi tagként vagy konzorciumvezetőként,
e) valamennyi olyan közbeszerzési eljárásra, amely vonatkozásában egyedi eljárásrend
is meghatározásra kerül jelen Szabályzat kiegészítéseképpen. Az egyedi eljárásrend
elfogadására jelen Szabályzat elfogadási szabályai érvényesek,
f) más ajánlatkérőnek az ESZFK nevében lefolytatott (köz)beszerzési eljárására, melyek
esetében jelen Szabályzatot az adott egyedi együttműködési megállapodásban, illetve
felelősségi rendben vagy egyéb dokumentumban rögzített eljárási szabályokra figyelemmel kell alkalmazni.
2.3.
Időbeli hatály
Jelen Szabályzat az Ügyvezető általi jóváhagyás napján lép hatályba. A Szabályzat rendelkezéseit a hatálybalépését követően megindításra kerülő, valamint a folyamatban levő
valamennyi közbeszerzésre és beszerzésre alkalmazni kell. Jelen Szabályzat visszavonásig érvényes.

3.

SZABÁLYZATTAL KAPCSOLATOS FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA

A beszerzésben, vagy közbeszerzésben ajánlatkérő részéről résztvevők mindegyike, valamennyi személy és szervezeti egység felelős azért, hogy jelen Szabályzatban foglalt
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feladatait az elvárható szakértelemmel és gondossággal, a közbeszerzésre vonatkozó
jogszabályok, előírások, utasítások, valamint jelen Szabályzat szerint lássa el.
Jelen Szabályzat személyi hatálya alá tartozó, az ESZFK-val munkaviszonyban álló személyek a jelen Szabályzatban foglalt előírások megszegéséért fegyelmi felelősséggel tartoznak, a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek pedig a velük kötött szerződésben foglaltak alapján tartoznak felelősséggel.
Jelen Szabályzatban meghatározott és szabályozott tevékenységek végrehajtásában az
alábbiak illetékesek, felelősek:
A jelen Szabályzat készítéséért és rendszeres felülvizsgálatáért:
Beszerzési és Igazgatási Osztály vezetője.
A jelen Szabályzat ellenőrzéséért:
tanácsadója.

Az ESZFK független akkreditált közbeszerzési szak-

A jelen Szabályzat jóváhagyásáért: Ügyvezető.
A jelen Szabályzatban foglaltak alkalmazásáért meghatározott feladatkörben:
az ESZFK mindazon szervezeti egységei és munkatársai, akikre vonatkozóan a jelen Szabályzat kötelezettséget állapít meg.
A jelen Szabályzat alkalmazásának ellenőrzéséért:
belső ellenőrök,
a jelen Szabályzatban erre feljogosított vezetők.
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4.

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

4.1.
Adatszolgáltatás
Az ESZFK számára a tervezett (köz)beszerzési tevékenység szabályszerű lebonyolításához szükséges adatok és információk szolgáltatása az ESZFK összes szervezeti egysége
részéről a Beszerzési és Igazgatási Osztály (továbbiakban: BIO) részére, a jelen Szabályzatban, illetve jogszabályban meghatározott rendszeres és az egyedi adatszolgáltatásra
való külön felszólításban meghatározott tartalommal, részletezettséggel, formában és határidőre.
4.2.
Becsült érték
A beszerzés megkezdésekor annak tárgyáért az adott piacon általában kért, vagy kínált általános forgalmi adó nélkül számított, a Kbt. vonatkozó rendelkezéseiben foglaltakra tekintettel megállapított - teljes ellenszolgáltatás.
4.3.
Beszerzés
Valamennyi közbeszerzés és egyéb beszerzés körébe tartozó beszerzés.
4.4.

Beszerzési Igény

Árubeszerzésre, szolgáltatás megrendelésre, építési beruházásra, építési koncesszióra
vagy szolgáltatási koncesszióra, tervpályázatra vonatkozó igény, amely visszterhes szerződés keretében valósul meg. Jelen Szabályzat alkalmazásában nem minősül beszerzési
igénynek különösen a támogatási szerződés, tanulmányi szerződés, lakáskölcsön szerződés, valamint a Kbt. által kivételi kategóriába sorolt munkavégzésre irányuló jogviszony
létesítésére irányuló szerződés megkötésére vonatkozó igény.
4.5.
Bírálóbizottság
A Kbt. rendelkezéseinek megfelelően a (köz)beszerzés tárgya szerinti szakmai, (köz)beszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel együttesen rendelkező legalább négytagú, a
(köz)beszerzési dokumentumok előkészítésére, az ajánlatok elbírálására, illetve értékelésére létrehozott testület.
4.6.
BVOP beszerzés
A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló Korm. rendelet
(továbbiakban: BVOP Korm. rendelet) szerint megkötött ellátási megállapodás vagy szerződés szerinti ellátási igény teljesítése érdekében lefolytatandó beszerzés.
4.7.
Döntéshozó
Az ESZFK Ügyvezetője, jelen Szabályzat 5.1.1 pontjában meghatározottak figyelembe
vételével.
4.8.
Egyéb beszerzés
Minden, közbeszerzési értékhatárt el nem érő, illetőleg a Kbt.-ben meghatározott kivételek
körébe tartozó beszerzés.
4.9.
Felügyelő Bizottság
Az ESZFK tulajdonosi jogait az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett
az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet alapján
a Belügyminisztérium
(továbbiakban: BM) gyakorolja. A Felügyelő Bizottság (továbbiakban: FB) a BM érdekeinek védelme céljából ellenőrzi az ESZFK ügyvezetését. AZ FB működéséről, jogairól és
kötelezettségeiről az FB Ügyrendje rendelkezik.
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4.10. ESZFK saját (köz)beszerzés
Az ESZFK saját költségvetése terhére megvalósuló (köz)beszerzés.
4.11. Hirdetmény
Közbeszerzési eljárások esetében a Kbt.-ben és annak végrehajtási rendeletében meghatározott hirdetmények.
4.12. Kezdeményező szervezeti egység
Az ESZFK azon szervezeti egysége, amely (köz)beszerzést kezdeményez.
4.13. Közbeszerzés
A mindenkori közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó beszerzés, beleértve a központosított beszerzéseket is.
4.14. Közbeszerzési és egyéb beszerzési eljárás előkészítése
A (köz)beszerzési eljárás megindítását megelőző tevékenységek összessége.
4.15. Közbeszerzési és beszerzési műszaki/szakmai leírás
Azoknak a műszaki, szakmai előírásoknak az összessége, amelyeket az ajánlattételhez
szükséges dokumentáció tartalmaz, magukba foglalva a (köz)beszerzés tárgya tekintetében megkövetelt jellemzőket, amik alapján a (köz)beszerzés tárgya oly módon írható le,
hogy az megfeleljen a kezdeményező által meghatározott követelményeknek.
4.16. Központosított beszerzés
A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló Korm. rendelet (továbbiakban: KEF Korm. rendelet), a Nemzeti Kommunikációs Hivatal jogállásáról és a kormányzati kommunikációs beszerzésekről
szóló Korm. rendelet (továbbiakban: NKOH Korm. rendelet), a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő
Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló Korm. rendelet (továbbiakban: DKÜ Korm. rendelet) hatálya alá
tartozó beszerzés.
4.17. Közreműködő
A kezdeményező szervezeti egység vezetőjének javaslata alapján Ügyvezető döntése
alapján a közbeszerzési eljárások előkészítésében és lefolytatásában egyes jogok gyakorlásába és kötelezettségek teljesítésébe bevont külső személy vagy szervezet, kifejezetten ideértve a Kbt.-ben meghatározottak szerint eljáró felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadót (továbbiakban: Faksz).
4.18. Támogatott beszerzés
Az ESZFK által lefolytatott olyan (köz)beszerzés, amely részben vagy egészben az Európai Unió forrásaiból, vagy más szervezet által juttatott pénzeszközből, vagy egyéb anyagi
előnyből valósul meg, és amelynek kedvezményezettje az ESZFK, vagy az ESZFK meghatalmazott ajánlatkérőként jár el az eljárás előkészítése és lebonyolítása során.
4.19. Közbeszerzési szakértő
Jelen Szabályzat eltérő rendelkezésének hiányában az ESZFK Beszerzési és Igazgatási
Osztályának munkatársa, aki az adott eljárás ügyintézőjeként kerül kijelölésre.
4.20. Elektronikus közbeszerzési rendszer (továbbiakban: EKR)
A Kbt. 3. § 5a. pontjában meghatározott informatikai rendszer. Amennyiben a közbeszerzési eljárás ezen rendszeren keresztül kerül lefolytatásra, az EKR Rendelet rendelkezései, valamint az EKR üzemeltetésére jogosult szervezet webes felületén
(www.ekr.gov.hu) található hatályos Felhasználói Kézikönyv alapján köteles eljárni az
eljárásban részt vevő valamennyi munkatárs, illetve közreműködő.
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Az EKR-en keresztül lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárások esetén jelen szabályzatban meghatározott eljárási cselekmények az EKR Rendeletben meghatározott módon
kerülnek végrehajtásra.
Kbt. 41/C. § (1) bekezdésében felsorolt kivételes esetek köréről és az EKR használatának
mellőzéséről az Ügyvezető jogosult döntést hozni a BIO vezetőjének előterjesztése alapján.
Az EKR használatával összefüggésben a vonatkozó jogszabályban (az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet) foglaltaknak
megfelelően az ESZFK, mint Ajánlatkérő nevében az EKR alkalmazására vonatkozó jogosultságok kiosztásának rendjét (Kbt. 27. § (1) bekezdése) jelen Szabályzat tartalmazza.
4.21. Szervezeti Szuper User
Az EKR rendszerben a szervezetet (ESZFK), mint Ajánlatkérőt regisztráló személy a BIO
mindenkori vezetője. Jogosultságai:
-

5.

az ESZFK, mint Ajánlatkérő regisztrálásának, valamint az EKR használatba vételének jelentése az PHO vezetője irányába
ESZFK regisztrációja az EKR-ben
ESZFK adatainak módosítása az EKR-ben
ESZFK-hoz csatlakozni kívánó személyek, szervezetek csatlakozási kérelmének
jóváhagyása
ESZFK-hoz csatlakozott személyek, szervezetek nyilvántartása
jogosultságok karbantartása (kiosztása, továbbdelegálása (pl. FAKSZ esetén eljárás létrehozó), visszavonása)
új közbeszerzési eljárás vagy ajánlat létrehozása
közbeszerzési terv szerkesztése.
KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

5.1.
Ajánlatkérő nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyek, szervezetek
5.1.1. A Döntéshozó
a)

Az ESZFK beszerzéseinek tervezése során, valamint a közbeszerzési eljárások
előkészítésében és lefolytatásában az ajánlatkérő nevében, minden esetben az
Ügyvezető gyakorolja a döntési jogkört a következő tárgykörökben:
aa)
ab)
ac)

ad)
ae)
af)
ag)

az Éves Közbeszerzési Terv (továbbiakban: Közbeszerzési Terv) és
módosításának jóváhagyása;
nettó 68 000 000,- forintos értékhatárt meg nem haladó közbeszerzések
megindításának engedélyezése;
a közbeszerzési értékhatár alatti-, valamint a nettó 68 000 000,- forintos értékhatárt meg nem haladó kivételi jogcím alapján lefolytatott egyéb beszerzési eljárás megindításának engedélyezése a BIO által előkészített, 5.2.3.
pont szerinti indító dokumentumok alapján;
közbeszerzési eljárások esetén a Bírálóbizottsági tagok kijelölésének jóváhagyása;
közbeszerzési eljárásban a külső Bírálóbizottsági tag személyére vonatkozó
javaslat elutasítása;
a Közreműködő közbeszerzési eljárásba történő bevonása vagy a Közreműködő bevonására tett javaslat elutasítása;
előzetes tájékoztató jóváhagyása;
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közbeszerzési eljárásban az eljárást megindító felhívás (a továbbiakban: a
Felhívás) és a Közbeszerzési Dokumentum, valamint hirdetmény nélküli
tárgyalásos közbeszerzési eljárás esetén a Közbeszerzési Hatóság részére
megküldendő tájékoztatás jóváhagyása;
ai) az
ajánlattételi/részvételi
határidő
meghosszabbításának,
ajánlat
fenntartásának megerősítésére szóló felkérés jóváhagyása;
aj) a Felhívás, Közbeszerzési Dokumentum módosításáról, a közbeszerzési eljárást megindító Felhívás visszavonásáról szóló döntés meghozatala;
ak) beszerzési eljárás esetén az ajánlattételi felhívás és a kapcsolódó
dokumentáció jóváhagyása a bíráló bizottsági tagok véleményének
figyelembevételével;
al) a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (a továbbiakban: KEF), a Nemzeti
Kommunikációs Hivatal (a továbbiakban: NKOH), a Digitális Kormányzati
Ügynökség (a továbbiakban: DKÜ) részére küldendő, beszerzési igény saját
hatáskörben történő megvalósítására vonatkozó igénybejelentés aláírása;
am) közbeszerzési eljárás során az ajánlattevők alkalmasságának vagy
alkalmatlanságának, továbbá a részvételi jelentkezés vagy az ajánlat érvényességének vagy érvénytelenségének, továbbá az ajánlattevő vagy részvételi jelentkező (a továbbiakban együttesen: Ajánlattevő) eljárásból történő kizárásának megállapítása;
an) a közbeszerzési eljárásban a köztes döntés, valamint az eljárást lezáró döntés
meghozatala, összegezés, valamint az összegezés tartalmi javításának jóváhagyása;
ao) az ajánlatok/részvételi jelentkezések elbírálásáról szóló, Kbt. szerinti
összegezés módosításának jóváhagyása;
ap) a közbeszerzési eljárással kapcsolatos előzetes vitarendezési kérelemre
adott válasz jóváhagyása;
aq) a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatban végzett külső ellenőrzések, illetve
szabálytalansági eljárás során a külső ellenőrző szervezeteknek (különösen
Miniszterelnökség, Közbeszerzési Hatóság, Irányító Hatóság) adandó
válaszok jóváhagyása;
ar) közjegyző igénybevételéről szóló döntés a Kbt. rendelkezései szerinti
sorsoláson;
as) a közbeszerzési eljárással kapcsolatos jogorvoslati eljárásban a Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) részére benyújtandó
beadvány (különösen kérelem, észrevétel, adatközlés) jóváhagyása,
at) az EKR használatához szükséges Szervezeti Szuper User személyének kijelölése, a kijelölés visszavonása,
au) Központi Ellátó Szerv útján megvalósult beszerzésekre vonatkozó adatszolgáltatás teljesítésének jóváhagyása,
av) a (köz)beszerzési eljárások során kötött szerződések módosításának jóváhagyása.
ah)

Az Ügyvezető bármely egyéb kérdésben a döntési jogkört írásban magához vonhatja.
Jelen Szabályzat 2.2 e) pontja szerinti, egyedi eljárásrenddel érintett közbeszerzési
eljárás esetében az 5.1.1. ab), ad)-ap) pontok szerinti jogköröket az Ügyvezető
döntéshozói testületre ruházhatja át, mely testületnek az Ügyvezető is tagja.
b)

A közbeszerzési eljárások előkészítésében és lefolytatásában az ajánlatkérő
nevében az FB gyakorolja a döntési jogkört a következő tárgykörökben:
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ba) nettó 68 000 000,- forintos értékhatárt meghaladó közbeszerzések megindításának engedélyezése;
bb) nettó 68 000 000,- forintos értékhatárt meghaladó kivételi jogcím alapján
lefolytatott egyéb beszerzési eljárás megindításának engedélyezése.
c)

A (köz)beszerzési eljárásokkal kapcsolatban a BIO vezetője gyakorolja a
döntési/jóváhagyási jogkört a következő tárgykörökben:
ca) kiegészítő tájékoztatás jóváhagyása, azzal, hogy a kiegészítő tájékoztatás közbeszerzés tárgya szerinti szakmai tartalmáért a kezdeményező szervezeti egység
a felelős;
cb) a hiánypótlási felhívás, nem egyértelmű kijelentés tartalmának tisztázására
irányuló felvilágosítás kérés, számítási hiba javításáról szóló tájékoztatás,
aránytalanul
alacsony
ellenszolgáltatás,
teljesíthetetlennek
ítélt
kötelezettségvállalással/feltétellel kapcsolatos indokolás kérés tartalmának
jóváhagyása azzal, hogy a felmerülő közbeszerzés tárgya szerinti szakmai tartalmi
kérdések vonatkozásában a kezdeményező szervezeti egység a felelős;
cc) az érvényes ajánlatot tevő Kbt. rendelkezései szerinti tájékoztatása a nyertes
ajánlat jellemzőiről és az általa tett ajánlathoz viszonyított előnyeiről;
cd)
ce) az ajánlatok/részvételi jelentkezések elbírálásáról szóló, Kbt. szerinti
összegezés adminisztratív hiba javításának jóváhagyása;
cf)
cg) Szervezeti Szuper User-ként a 4.20. pont szerinti jogosultságok és
kötelezettségek ellátása;
ch)
ci) Központi Ellátó Szerv útján megvalósuló beszerzésekre vonatkozó jogosultságok
karbantartása (kiosztása, visszavonása)
cj) a becsült érték meghatározása érdekében indikatív ajánlatok bekérése (17. sz.
melléklet).
A fentieken kívül a BIO vezetője jogosult az ESZFK nevében adatokat, dokumentumokat bekérni az ESZFK szervezeti egységeitől a (köz)beszerzési eljárások előkészítése és lebonyolítása vonatkozásában, beleértve a 4.1. pontban meghatározott
adatszolgáltatásokat is.

5.1.2. A Bírálóbizottság
a) A (köz)beszerzési eljárásokban legalább háromtagú – a Kbt-ben meghatározott négyféle szakértelemmel együttesen rendelkező – Bírálóbizottságot (a továbbiakban:
Bírálóbizottság) kell létrehozni, amelynek minden tagja rendelkezik szavazati joggal.
b) A Bírálóbizottság tagjai:
ba)

bb)

kezdeményező szervezeti egység vezetője által kijelölt, vagy a Szabályzat 4.16.
pontja szerinti Közreműködő bevonása esetén megbízott, (köz)beszerzés
tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező személy;
a BIO vezetője, az általa kijelölt, vagy a Szabályzat 4.16. pontja szerinti
Közreműködő bevonása esetén az eljárást bonyolító megbízott, illetve a
megbízott, (köz)beszerzési szakértelemmel rendelkező személy;
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bc)

bd)

a BIO vezetője, az általa kijelölt, vagy a Szabályzat 4.16. pontja szerinti
Közreműködő bevonása esetén a megbízott, jogi szakértelemmel rendelkező
személy;
a Pénzügyi és Humánerőforrás-gazdálkodási Osztály (továbbiakban: PHO) vezetője vagy az általa kijelölt pénzügyi szakértelemmel rendelkező személy.

A fentieken túl - amennyiben indokolt - a Bírálóbizottságba további személyek jelölhetők, különösen az Ügyvezető által kijelölt, a közbeszerzés tárgya szerinti
szakértelemmel rendelkező személy.
c) Amennyiben külsős Bírálóbizottsági tag kerül kijelölésre, úgy a tag részére az
Ügyvezető által aláírt megbízólevelet kell átadni. Az Ügyvezető a közbeszerzési
eljárás előkészítése és lebonyolítása során bármikor, indokolás nélkül kifogást
emelhet egy vagy több kijelölt külsős Bírálóbizottsági tag személye ellen. Ebben az
esetben a BIO vezetője haladéktalanul köteles az ügyvezetői kifogással érintett
Bírálóbizottsági tag helyett más személy kijelölését kezdeményezni. Az ESZFK
szervezetébe tartozó Bírálóbizottsági tagot a vezetője értesíti a kijelölésről a
kijelöléssel egyidejűleg.
d) (Köz)beszerzési eljárásban a bírálóbizottsági tagként végzett tevékenység esetében
sem helyettesítésnek, sem a megbízott útján való feladatellátásnak nincs helye.
e) A Bírálóbizottsági tagot delegáló vezetőnek biztosítania kell, hogy a bírálóbizottsági
tag az eljárás engedélyezésétől a szerződéskötésig rendelkezésre álljon a
Bírálóbizottsági munka elvégzésére a Kbt.-ben és a jelen Szabályzatban
meghatározott határidők betartásával. Amennyiben a Bírálóbizottsági tag a
Bírálóbizottsági tisztség ellátására valamely oknál fogva nem képes (például
betegszabadság, rendes szabadság esetén), a Bírálóbizottsági tagot delegáló vezető
haladéktalanul köteles helyette azonos szakértelemmel rendelkező másik tagot jelölni,
aki a Bírálóbizottsági tagsággal járó kötelezettségeinek a jelen Szabályzatnak
megfelelően eleget tud tenni.
f)

A Bírálóbizottság tagjai feladataik ellátása során, de különösen az ajánlatok/részvételi
jelentkezések bírálata, valamint értékelése során nem utasíthatók, álláspontjukat
önállóan, kizárólag a vonatkozó jogszabályok, szabályzatok és ügyvezetői utasítások,
szakmai ismereteik és az általánosan elfogadott szakmai szokások
figyelembevételével, a Felhívásban és Közbeszerzési Dokumentumban megadott
feltételek, bírálati (rész-, illetőleg al-) szempontok és módszer alapján alakítják ki.

g) Amennyiben valamely Bírálóbizottsági tag alkalmatlanná válik a Bírálóbizottsági
tisztség ellátására (különösen, ha az ESZFK-val fennálló jogviszonya megszűnik,
tartósan betegállományba kerül, a személyével kapcsolatban a Kbt.-ben
meghatározott, vagy szakmai összeférhetetlenségi ok következik be), a
Bírálóbizottsági tagot delegáló vezető haladéktalanul köteles helyette azonos
szakértelemmel rendelkező másik tagot jelölni, aki a Bírálóbizottsági tagsággal járó
kötelezettségeinek a jelen Szabályzatnak megfelelően eleget tud tenni. (12. melléklet)
h) Amennyiben a kezdeményező szervezeti egység nem számszerűsíthető, de objektív
módszerrel értékelhető szakmai szempontokat (azaz szakmai ajánlatot) kíván
értékelni a részszempontok között, köteles legalább három, a közbeszerzés tárgya
szerinti szakértelemmel rendelkező személyt delegálni, akik egyéni szöveges
értékeléssel alátámasztva elvégzik az ajánlat szakmai értékelését (zsűrizését).
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i)

Szakmai szempontok szerinti értékelést (szakmai ajánlat-értékelést) a
(köz)beszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel rendelkező Bírálóbizottsági tagok
nem végeznek, kivéve, ha szakértelmével azonos szakterületet érint az értékelés.

j)

Amennyiben a közbeszerzési eljárást Közreműködő bonyolítja le, a Bírálóbizottság
5.1.2. bb)-bc) pontjai szerinti, közbeszerzési és jogi szakértelemmel rendelkező
tagját/tagjait a Közreműködő is biztosíthatja. Ha az eljárásban – az Ügyvezető döntése
alapján – a Közreműködő biztosítja a közbeszerzési és jogi szakértelemmel
rendelkező tagot, akkor a BIO által delegált személy megfigyelőként vesz részt a
Bírálóbizottság
munkájában.
Amennyiben
a BIO
delegált képviselője
szabálytalanságot észlel, haladéktalanul köteles értesíteni a Döntéshozót. A BIO által
delegált megfigyelő személy észrevételeit a Bírálóbizottság köteles figyelembe venni,
annak részben vagy egészben történő el nem fogadását indokolni köteles.

k) A Bírálóbizottság működése:
ka)

kb)

kc)

kd)

ke)

l)

A Bírálóbizottsági tagsággal összefüggő feladatokat (köz)beszerzési eljárás
esetén a tagok személyesen, ülés(ek)en látják el, vagy – amennyiben a
személyes jelenlét nem indokolt – a tagok feladataikat elektronikus írásos
formában, elektronikus úton történő egyeztetés útján is elláthatják, utóbbi
esetben bírálóbizottsági ülés tartása nem szükséges.
A Bírálóbizottság tagjainak elektronikus úton történő egyeztetése esetén
minden Bírálóbizottsági tag köteles a feltett kérdéssel, a javasolt válasszal,
illetve a megküldött dokumentum tartalmával kapcsolatos észrevételeit a
legalább 2 munkanapban meghatározott határidőn belül megtenni.
A Bírálóbizottság határozatképes, ha:
 ülés tartása esetén: az ülésen az összes tag kétharmada jelen van,
továbbá biztosítva van a Kbt. által előírt négyféle szakértelem; a
határozatképességet a Bírálóbizottság ülésein mindvégig biztosítani
kell;
 elektronikus egyeztetés esetén: ha az adott tárgykörben az összes tag
kétharmada elektronikus írásos úton visszajelzést küldött, továbbá
biztosítva van a Kbt. által előírt négyféle szakértelem.
Amennyiben ugyanazon Bírálóbizottsági tag jelenlétének hiánya miatt két
alkalommal sor kerül a Bírálóbizottsági ülés határozatlanképtelensége miatt
az ülés berekesztésére, a (köz)beszerzési eljárás ügyintézője tájékoztatja
erről a BIO vezetőjét, aki felkéri a tagot delegáló vezetőt, hogy a tag helyett
jelöljön azonos szakértelemmel rendelkező másik tagot, aki a Bírálóbizottsági
tagsággal járó kötelezettségeinek a jelen Szabályzatnak megfelelően eleget
tud tenni. Az érintett Bírálóbizottsági tagot jelölő vezető haladéktalanul köteles
a feltételeknek megfelelő tagot jelölni.
A Bírálóbizottság ülésein határozatait szavazással, egyszerű szótöbbséggel
hozza, ahol a Bírálóbizottság minden tagja egy szavazattal rendelkezik. Ha a
szavazás nem egyhangú, név szerinti szavazást kell tartani külön bírálati lap
alkalmazásával. Az eltérő álláspontot képviselő tag köteles kifejteni a
kérdéssel kapcsolatos álláspontját, amelyet a jegyzőkönyvben is rögzíteni
kell.

A Bírálóbizottság munkájának dokumentálása:
la)

A Bírálóbizottság személyes részvétellel tartott ülésein elhangzott releváns
megállapításokról jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza valamennyi
Bírálóbizottsági tag aláírását.
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lb)

lc)

A Bírálóbizottság írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít a
(köz)beszerzési eljárásban hozott köztes döntésről és eljárást lezáró döntésről a Döntéshozó részére. Az írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot
jegyzőkönyvbe kell foglalni, amely tartalmazza valamennyi Bírálóbizottsági
tag szavazatát tanúsító aláírását. A jegyzőkönyveknek kronológiai sorrendben
tartalmaznia kell a döntési javaslat megtételét megelőző eljárási cselekmények ismertetését is.
Az írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot tartalmazó jegyzőkönyv vonatkozásában – amennyiben a Bírálóbizottsági tag az aláírásban akadályozott
– a Bírálóbizottsági tag részéről elektronikus úton (e-mail) is megküldhető a
szavazat. Az elektronikus úton megküldött szavazat esetén az alábbiaknak
kell egyértelműen beazonosíthatónak, nyomon követhetőnek, naplózhatónak
és ellenőrizhetőnek lennie:
- a Bírálóbizottsági tag személye,
- a szavazat megküldésének időpontja,
- a szavazat megküldésének ténye és a megküldés címzettje,
- a Bírálóbizottsági tag szavazatának egyértelmű tartalma (véleménye, észrevétele, jóváhagyása, stb. a jegyzőkönyv tartalmával kapcsolatban)
- annak szövegszerű megjelölése, hogy a Bírálóbizottsági tag melyik ügyintéző által, mely közbeszerzési eljárásra vonatkozó, milyen időpontban (év-hónap-nap és óra-perc), milyen fájlformátumban és elnevezéssel küldött fájlban,
mennyi oldalszámot tartalmazó jegyzőkönyv vonatkozásában küldi meg a
szavazatát vagy egyéb észrevételét.
Az elektronikus úton történő szavazás a jegyzőkönyv Bírálóbizottsági tag általi
aláírásával minden szempontból egyenértékű, egy adott jegyzőkönyv esetén
a kétféle szavazati mód is alkalmazható.
A Bírálóbizottság elektronikus úton megküldött szavazatát tanúsító dokumentumot kinyomtatva papír alapon szükséges elhelyezni az eljárás aktájában.
Az lb) pontban rögzítetteken kívül az egyéb, Bírálóbizottsági tag által véleményezendő, jóváhagyandó eljárási cselekmény és dokumentum esetén a Bírálóbizottsági tag véleményét, észrevételét, jóváhagyását írásban (elektronikus
formában vagy papír alapon) dokumentálni szükséges, amely igazolja, hogy
a Bírálóbizottsági tag a dokumentum tartalmát megismerte és elfogadja,
továbbá, hogy az az általa képviselt szakterület szempontjai szerint szakszerű
és jogszerű.

m) A Bírálóbizottsági tagok feladatai:
ma)
mb)
mc)
md)
me)

tudomásul veszik a kijelölést (külső tag esetében elfogadják a Bírálóbizottsági
tagság ellátására vonatkozó megbízást);
közbeszerzési eljárások esetén a 9. és 10. melléklet szerinti
összeférhetetlenségi és titoktartási, vagy távolmaradási nyilatkozatot tesznek;
részt vesznek a Felhívás és a Közbeszerzési Dokumentumok
összeállításában;
részt vesznek a kiegészítő tájékoztatás összeállításában;
értékelik és elbírálják az ajánlatokot, jelentkezéseket a megfelelő részletezettségű indokolással ellátva, ennek körében:
⎼ hiánypótlási felhívás, felvilágosítás kérés, számítási hiba javításáról szóló
tájékoztatás megfogalmazására, illetve kiadására vonatkozó javaslatot
tesznek a BIO vezetője részére;
⎼ aránytalanul alacsony árra, vagy teljesíthetetlen kötelezettségvállalásra/feltételre vonatkozó kérdésfeltevésre történő javaslatot tesznek a BIO
vezetője részére;
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⎼
mf)

írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készítenek a Döntéshozó
részére a köztes döntésről és eljárást lezáró döntésről.
részt vesznek az előzetes vitarendezési eljárásban adott válasz
összeállításában;

5.1.3. A közbeszerzési szakértő
A közbeszerzési szakértő (bírálóbizottsági tagsága esetén a Szabályzatban
meghatározott bírálóbizottsági feladatai mellett) az alábbi feladatokat látja el:
megindítja az eljárást a Döntéshozó engedélye alapján;
megszervezi a Bírálóbizottsági üléseket, ennek körében értesíti a Bírálóbizottsági tagokat az ülések időpontjáról és helyszínéről;
c) tájékoztatja a Bírálóbizottságot a beérkezett anyagokról;
d) jegyzőkönyvet készít a Bírálóbizottság üléseiről;
e) gondoskodik a jegyzőkönyvek Bírálóbizottsági tagok általi aláíratásáról (papír alapon
vagy elektronikus úton történő szavazat leadással);
f) megnyitja a Bírálóbizottság ülését;
g) megállapítja és folyamatosan vizsgálja az ülés határozatképességét;
h) határozatképtelenség esetén berekeszti az ülést, és gondoskodik az ülés időpontjának ismételt kitűzéséről az eljárási határidők által indokolt időpontban;
i) ismerteti, szavazásra bocsátja a Bírálóbizottság állásfoglalását igénylő kérdéseket;
j) összefoglalja a Bírálóbizottság döntési javaslatát és írásba foglalja a írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot;
k) a Felhívás és a Közbeszerzési Dokumentum módosításának szükségessége esetén
a Bírálóbizottság véleményének figyelembevételével elvégzi a módosításokat és gondoskodik a korrigendum feladásáról;
l) a közbeszerzési eljárás visszavonása esetén intézkedik az erről szóló tájékoztató elkészítéséről;
m) a Bírálóbizottság véleményének figyelembevételével elkészíti kiegészítő tájékoztatás-kérésekre adandó válaszokat;
n) a Bírálóbizottság véleményének figyelembevételével elkészíti az előzetes vitarendezési kérelmekre adandó válaszokat;
o) a Bírálóbizottság véleményének figyelembevételével elkészíti a hiánypótlási felhívást,
felvilágosítás kérést, számítási hiba javítására vonatkozó felhívást, aránytalanul alacsony árra vagy költségre vonatkozó, vagy teljesíthetetlen feltétellel kapcsolatos indokolás-kérést;
p) a kezdeményező szervezeti egységgel egyeztetve elkészíti a helyszíni bejárásról,
konzultációról készült jegyzőkönyvet;
q) az ajánlati kötöttség meghosszabbítása esetén elkészíti az erre vonatkozó felkérést;
r) ajánlati biztosíték érvényesítésének szükségessége esetén tájékoztatja a PHO vezetőjét,
s) a nyertes ajánlatra vonatkozó tájékoztatás-kérés esetén elkészíti a kérésre adandó
tájékoztatás tervezetét;
t) tárgyalásos, vagy tárgyalás tartását lehetővé tevő eljárásban tartott tárgyalás első
aktusaként azonosítja az ajánlattevő(k) képviselőit és ellenőrzi a képviseletre való jogosultságukat, szükség szerint részt vesz a tárgyaláso(ko)n, elkészíti a tárgyalásról
készült jegyzőkönyvet;
u) tájékoztatja az eljárási határidőkről a Bírálóbizottsági tagokat és a Döntéshozót;
v) a Döntéshozó eljárást lezáró döntése alapján elkészíti az összegezést;
w) gondoskodik az írásbeli összegezés minden ajánlattevő/részvételre jelentkező részére történő megküldéséről, illetőleg kihirdeti az eredményt;
x) közreműködik a szerződéskötés előkészítésében és gondoskodik az ajánlati biztosítékok visszafizetéséről valamennyi ajánlattevő vonatkozásában a jogszabálynak
megfelelő időben;
a)
b)
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y)
z)

aa)
bb)

cc)
dd)
ee)
ff)

gondoskodik az aláírt szerződés közzétételéről a vonatkozó jogszabályok által meghatározott adatbázisokban;
jogorvoslati eljárás esetén a Bírálóbizottság, a BIO, a kezdeményező szervezeti egység, valamint az egyéb Közreműködők észrevételeinek figyelembevételével elkészíti
és a Döntőbizottság részére megküldi a Döntőbizottság végzéseire, valamint a jogorvoslati kérelemre adandó válaszokat;
gondoskodik a Kbt. és vonatkozó végrehajtási rendeletek szerinti hirdetmények és
tájékoztatók közzétételéről,
tartja a kapcsolatot az eljárás során ellenőrzésre jogosult szervezetekkel, kezeli az
eljáráshoz és annak ellenőrzéséhez kapcsolódó internetes felületeket, a Bírálóbizottság véleményének figyelembevételével elkészíti az ellenőrzésre jogosult szervezetek
hiánypótlási felhívásaira adandó válaszokat;
gondoskodik a BIO vezetői jóváhagyás vagy szignó beszerzéséről azon dokumentumok és eljárási cselekmények tekintetében, ahol azt jelen Szabályzat előírja;
gondoskodik az ügyvezetői jóváhagyás beszerzéséről azon közbeszerzési dokumentumok és eljárási cselekmények tekintetében, ahol azt jelen Szabályzat előírja;
tartja a kapcsolatot Közreműködővel;
az EKR-en keresztül lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárások esetében ellátja
azon feladatokat, melyek az EKR használata során a következő szerepkörökben felmerülnek:
 közbeszerzési eljárást létrehozó,
 közbeszerzési eljárás betekintő,
 közbeszerzési eljárást szerkesztő,
 közbeszerzési eljárást irányító,
 FAKSZ ellenjegyző.

5.1.4. A Közreműködő
a)

A Közreműködő közbeszerzési eljárásba történő bevonására a Kbt.-ben
meghatározott kötelező esetekben, továbbá – szükség szerint – valamely érintett
szervezeti egység vezetője által, a szakterülete szerinti körben tett javaslata alapján,
a Ügyvezető jóváhagyásával kerülhet sor.

b)

Faksz, mint Közreműködő bevonása esetén az 5.1.3. pont a)-bb) alpontjaiban felsorolt tárgykörökben eljárhat a Közbeszerzési szakértő előzetes jóváhagyása, valamint
a BIO vezetőjének egyidejű, írásbeli tájékoztatása mellett. E pontokban körülírt feladatok tekintetében azon esetekben, ahol a jelen Szabályzat a feladat felelőseként a
BIO-t vagy közbeszerzési szakértőt jelöli meg, ott az eljárásba közreműködőként bevont Faksz-ot kell érteni.

c)

Az EKR használatához kapcsolódó jogosultságoknak a Közreműködő részére történő
kiosztásáról a BIO vezetője rendelkezik a 4.20. pontban foglaltaknak megfelelően.

d)

Az EKR-en keresztül lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárások esetében a Faksz,
mint Közreműködő ellátja azon feladatokat, melyek az EKR használata során a
következő szerepkörökben felmerülnek:
 közbeszerzési eljárást létrehozó,
 közbeszerzési eljárást irányító,
 közbeszerzési eljárást szerkesztő,
 FAKSZ ellenjegyző.
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5.2.
A beszerzési és közbeszerzési eljárások tervezése, megindíthatóságának
vizsgálata
5.2.1. Éves Közbeszerzési Terv elkészítése
a)

A BIO az illetékes szervezeti egységekkel egyeztetve, az adott évre tervezett
beszerzési igényeikkel kapcsolatos helyzet-, illetőleg piacfelmérés, és a Kbt. vonatkozó rendelkezéseiben foglaltak alapján megállapítja a beszerzési igényeiket és azok
becsült értékét.
A helyzet-, illetőleg piacfelmérés elvégzését és a becsült érték megállapítását írásban
kell dokumentálni.
A helyzet-, illetőleg piacfelmérés elvégzésekor tekintettel kell lenni a Kbt. rendelkezéseiben foglaltakra.

a)

b)

b)

felelős:

határidő:

a/1)

a helyzet-, illetőleg piacfelmérés
elvégzéséért:

a/2)

az írásban történő dokumentálásért:

b/1)

a helyzet-, illetőleg piacfelmérés
elvégzésére:

b/2)

az írásban történő dokumentálásra:

BIO

tárgyév február 15.

A BIO a Közbeszerzési Terv tervezetének elkészítése során megállapítja az egyes
beszerzési igények között fennálló, a Kbt. szerinti egybeszámítási kötelezettséget és
az egybeszámítandó beszerzési igényeket minősíti a Kbt. hatálya alá tartozás
szempontjából, továbbá a Kbt. hatálya alá tartozó, egybeszámított beszerzési
igények esetében megállapítja az alkalmazandó közbeszerzési eljárási rendet.
a)

felelős:

BIO vezetője

b)

határidő:

március 1.

A BIO a tervezet összeállításához kiegészítő információkat kérhet az érintett
szervezeti
egységektől,
illetve
bevonásukkal
egyeztető
tárgyalásokat
kezdeményezhet. A szervezeti egységek a kért információkat kötelesek a BIO
részére haladéktalanul megadni, illetőleg a BIO által kezdeményezett egyeztető
tárgyalásokon kompetens személlyel képviseltetni magukat.

a)

felelős:

a/1)

az ESZFK Közbeszerzési Terve
tervezetének
összeállításáért,
szükség szerint kiegészítő tájékoz- BIO
tatás kéréséért, egyeztető tárgyalás kezdeményezéséért:

a/2)

a kiegészítő információ megadásá- illetékes szervezeti
ért:
egység
illetékes szervezeti
egység

a/3)

az egyeztető tárgyaláson történő
részvételért:
BIO vezetője

PHO vezetője
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Amennyiben az Ügyvezető a Közbeszerzési Tervet nem hagyja jóvá, az
Ügyvezető módosításra vonatkozó észrevételei alapján módosított Terve(ke)t a
BIO köteles megküldeni az érintett szervezeti egységek részére. A Közbeszerzési
Terv újabb tervezete elkészítésének további rendjére az 5.2.1. pontban
részletezett rendelkezések megfelelően alkalmazandóak azzal, hogy a
Közbeszerzési Terv elkészítésének végső határideje tárgyév március 15.

a)

b)

a/1)

a Közbeszerzési Terv jóváhagyáÜgyvezető
sáért / elutasításáért:

a/2)

elutasítás esetén a módosított
Terve(k) érintett szervezeti egyséBIO
gek részére történő megküldéséért:

b/1)

a Közbeszerzési Terv jóváhagyására:

b/2)

elutasítás esetén a módosított
az elutasítás kézTerve(k) érintett szervezeti egyséhezvételét követő 2
gek részére történő megküldémunkanapon belül
sére:

felelős:

határidő:

tárgyév március 15.

c)

A Közbeszerzési Terv jóváhagyását követően a BIO köteles gondoskodni a
Közbeszerzési Tervnek az EKR-ben történő közzétételről.

d)

A Közbeszerzési Terv jóváhagyását követően a BIO köteles gondoskodni a Terv
közbeszerzésekért felelős miniszternek történő megküldéséről legkésőbb minden év
március 31-ig.

e)

A Közbeszerzési Terv módosítása esetén a BIO köteles gondoskodni
közbeszerzésekért felelős miniszter tájékoztatásáról és az EKR-ben történő közzétételről a Terv módosítását és a módosítás indokait illetően, a Terv módosításának
Ügyvezető általi jóváhagyását követően legfeljebb három munkanapon belül.

a)

b)

a/1)

a Közbeszerzési Terv EKR-ben
BIO
történő közzétételéért:

a/2)

a
Közbeszerzési
Terv
közbeszerzésekért
felelős BIO
miniszternek történő megküldése

a/3)

a Közbeszerzési Terv módosítása
esetén tájékoztatás küldése a
közbeszerzésekért
felelős BIO
miniszternek a módosításról és indokairól

b/1)

a jóváhagyott Közbeszerzési
Terv
a Közbeszerzési Terv EKR-ben
kézhezvételét
kötörténő közzétételére:
vető 1 munkanapon
belül

b/2)

a
Közbeszerzési
közbeszerzésekért
miniszternek
megküldésére

felelős:

határidő:

Terv
minden év március
felelős
31-ig
történő
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b/3)

a Közbeszerzési Terv módosítása
esetén tájékoztatás megküldésére
a közbeszerzésekért felelős miniszter felé és közzétételére az
EKR-ben

a
Terv
módosításának
Ügyvezető
általi
jóváhagyását
követően
három
munkanapon belül

5.2.2. Előzetes tájékoztató
A Közbeszerzési Terv alapján a költségvetési év kezdetét követően az adott évre, illetőleg
az elkövetkező legfeljebb 12 hónapra tervezett közbeszerzésekről szóló Előzetes
Tájékoztatót (a továbbiakban: Tájékoztató), amennyiben a szervezeti egységek részéről
erre irányuló igény érkezik, a BIO állítja össze, és az Ügyvezető jóváhagyása alapján
gondoskodik annak határidőben, hirdetményi úton, illetve az EKR-en keresztül történő
megjelentetéséről.

a)

b)

felelős:

a/1)

a Tájékoztató elkészítéséhez kezdeményező szerszükséges adatszolgáltatásért:
vezeti egység

a/2)

a Tájékoztató elkészítéséért:

BIO

a/3)

a Tájékoztató jóváhagyásáért:

Ügyvezető

a/4)

a Tájékoztató megjelentetésével
BIO
összefüggő feladatok ellátásáért:

b/1)

a Tájékoztató elkészítéséhez a költségvetési év
szükséges adatszolgáltatásra:
kezdete

b/2)

az adatszolgáltatás
a Tájékoztató elkészítésére és a
kézhezvételétől száÜgyvezető elé terjesztésére:
mított 10 munkanap

b/3)

a Tájékoztató jóváhagyására:

b/4)

a Tájékoztató megjelentetésével
folyamatosan
összefüggő feladatok ellátására:

határidő:

előterjesztéstől számított 5 munkanap

5.2.3. A beszerzési és közbeszerzési eljárások megindításának dokumentálása
Eljárások indító dokumentumai:

a)

(Köz)beszerzési eljárás tervezett megindítása esetén a kezdeményező szervezeti egység
az alábbi, jelen Szabályzat mellékletét képező dokumentumokat köteles elkészíteni:
⎼

Igénybejelentő lap (1. sz. melléklet) (adott esetben annak mellékleteivel)

(Köz)beszerzési eljárás tervezett megindítása esetén a PHO az alábbi, jelen Szabályzat
mellékletét képező dokumentumokat köteles elkészíteni:
⎼

Fedezetigazolás (5. sz. melléklet)

(Köz)beszerzési eljárás tervezett megindítása esetén a BIO az alábbi, jelen Szabályzat
mellékletét képező dokumentumokat köteles elkészíteni:
⎼

Adatlap (köz)beszerzési eljárás engedélyezéséhez (3. sz. melléklet)

⎼

DKÜ igénybejelentő (2. sz. melléklet) (informatikai tárgyú eljárások esetén)

⎼

Feljegyzés becsült érték meghatározásának módszertanáról, valamint egybeszámításról (4. sz. melléklet)
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⎼

Cégajánló (8. sz. melléklet) (a kezdeményező szervezeti egységgel egyeztetve,
amennyiben releváns)

⎼

nettó 68 000 000,- forintos értékhatárt meg nem haladó eljárások esetében ügyvezetői jóváhagyás a (köz)beszerzési eljárás megindítására vonatkozóan (6. sz.
melléklet)

⎼

nettó 68 000 000,- forintos értékhatárt meghaladó eljárások esetében Felügyelő
Bizottság jóváhagyása a (köz)beszerzési eljárás megindítására vonatkozóan (7.
sz. melléklet)

⎼

Javaslat a Bírálóbizottság összetételére és Közreműködő bevonására (11. sz.
melléklet)

⎼

Összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatok (9. sz. és 10. sz. mellékletek)

Az indító dokumentumok részét képezik a becsült érték megállapítását alátámasztó dokumentumok is (pl. indikatív árajánlatok, költségbecslés, korábbi, hasonló tárgyú szerződések).
A becsült érték meghatározása a BIO feladata. Amennyiben a becsült érték meghatározása indikatív árajánlatok alapján történik, úgy a BIO dokumentálni és igazolni köteles
(mind papír alapú, mind elektronikus ügymenet esetén):
⎼ az indikatív árajánlattélre történő felhívást,
⎼ a felhívás kiválasztott gazdasági szereplők részére történő megküldési igazolásait,
⎼ a beérkezett indikatív árajánlatokat,
⎼ a beérkezett indikatív árajánlatok beérkezési igazolásait.
A becsült érték nyilatkozatot az Ügyvezető jogosult jóváhagyni.
b) (Köz)beszerzési eljárások eredményeként kötött szerződések módosításának indító dokumentumai
(Köz)beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés tervezett módosítása esetén a
kezdeményező szervezeti egység az alábbi, jelen Szabályzat mellékletét képező dokumentumokat készíti el:
⎼

Szerződésmódosítási engedély (16. sz. melléklet)

A Szerződésmódosítási engedély „A szerződésmódosítás indokolása, az ellátandó
tevékenységek, feladatok leírása” rovatában a kezdeményezőnek részletesen be kell
mutatni a módosítás Kbt. vonatkozó rendelkezése szerinti esetét, ennek keretében annak
jellegét, mértékét, illetve indokát.
5.3.

Az ESZFK-nál alkalmazott beszerzési és közbeszerzési eljárások fajtái

A beszerzési igények megvalósítása során követendő eljárás fajtája az alábbiak egyike
lehet:
a)

közbeszerzési eljárást a beszerzés – a Kbt. vonatkozó rendelkezései szerinti
egybeszámítási vizsgálat eredményeképpen megállapított – becsült értéke, vagy a
Kbt. valamely kivételi jogcímének alkalmazása miatt nem kell lefolytatni:
aa)

amennyiben a beszerzés becsült értéke nem éri el a nettó 1.000.000 Ft
értéket: egyéb beszerzési eljárás lefolytatása nélküli kiválasztás, ezen belül:
aaa) amennyiben a beszerzés becsült értéke nem éri el a nettó 200.000 Ft
értéket: közvetlen vásárlás
aab) amennyiben a beszerzés becsült értéke eléri a nettó 200.000 Ft értéket,
de nem éri el a nettó 1.000.000 Ft értéket: közvetlen kiválasztás
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ab) amennyiben a beszerzés becsült értéke eléri a nettó 1.000.000 Ft értéket, de
nem éri el a hatályos Kbt.szerinti közbeszerzési értékhatárokat: egyéb beszerzési eljárás útján történő kiválasztás;
ac) amennyiben a beszerzési igény tekintetében valamely kizárólagosságot alátámasztó jogosultság vagy jogszabály kivételi jogcímet állapít meg: közvetlen
kiválasztás kivételi jogcím alapján.
b)

amennyiben a beszerzés a Nemzeti Kommunikációs Hivatal jogállásáról és a
kormányzati kommunikációs beszerzésekről szóló mindenkor hatályos Korm.
rendelet (a továbbiakban: NKOH Korm. rendelet) hatálya alá tartozik, úgy amennyiben a beszerzés becsült értéke a nettó 15.000.000 Ft-ot nem haladja meg, az NKOH
útján megvalósuló beszerzés;

c)

amennyiben a beszerzés a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a
Digitális Kormányzati Ügynökségről és a kormányzati informatikai beszerzések
központosított közbeszerzési rendszeréről szóló mindenkor hatályos Korm. rendelet
(a továbbiakban: DKÜ rendelet) hatálya alá tartozik, úgy amennyiben a beszerzés
becsült értéke a nettó 15.000.000 Ft-ot nem haladja meg, a DKÜ útján megvalósuló
beszerzés;

d)

BVOP Központi Ellátó Szerv útján megvalósuló beszerzés;

e)

amennyiben a beszerzés a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló mindenkor hatályos Korm.
rendelet (KEF Korm. rendelet) hatálya alá tartozik, úgy a Közbeszerzési és Ellátási
Főigazgatóság (KEF) rendszeréből történő beszerzés;

f)

közbeszerzési eljárás útján történő kiválasztás:
fa) Kbt. szerinti közbeszerzés;
fb) összevont közbeszerzés;
fc) ágazati központosított közbeszerzés;
fd) KEF útján megvalósuló központosított közbeszerzés;
fe) NKOH útján megvalósuló közbeszerzés;
ff) DKÜ útján megvalósuló közbeszerzés;

5.3.1. Közvetlen vásárlás
A nettó 200.000,-Ft értékhatárt el nem érő beszerzések esetében a piaci ár vizsgálatát
(lehetőség szerint 3 ajánlat bekérését) követően, a BIO bonyolítja le a beszerzést.
A közvetlen vásárlás tekintetében egyebekben az ESZFK kötelezettségvállalásra vonatkozó szabályzata az irányadó.
Az országosan kiemelt termékek és szolgáltatások vonatkozásában, továbbá, ha a beszerzni kívánt termék és szolgáltatás valamely jogszabályban meghatározott módon szerezhető be, úgy a beszerzés lefolytatása során e jogszabályok alapján szükséges eljárni
(az 5.3. szerinti közbeszerzési értékhatár alatti eljárások szabályainak megfelelő alkalmazásával).
5.3.2. Közvetlen kiválasztás
5.3.2.1.
Közvetlen kiválasztás nettó 1 millió Ft-ot el nem érő becsült értékű
beszerzési igény esetén
A BIO a piaci ár vizsgálatát (lehetőség szerint 3 ajánlat bekérését) követően a legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevővel kezdeményezi a szerződéskötést.
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A szerződés elkészítéséért, a szerződéskötés lebonyolításáért és a megrendelésért a BIO
felelős.

a)

b)

5.3.2.2.

felelős:

határidő:

a/1)

a szerződéskötési folyaBIO
mat megindításáért:

a/2)

a szerződés elkészítéséért, szerződéskötés BIO
lebonyolításáért

a/3)

a megrendelés előkészítéséért és megvalósítá- BIO
sáért:

b/1)

a szerződő partner kiválasztására, és a szerző- a beszerzés megkezdésének
déskötési folyamat meg- engedélyezését követően
indítására:

b/2)

a szerződés elkészíté5 munkanap
sére, véleményezésére

b/3)

a szerződéskötés lebo5 munkanap
nyolítására:

Közvetlen kiválasztás kivételi jogcím alkalmazása esetén

A BIO megállapítja, hogy a beszerzési igény vonatkozásában valamely jogszabályban
meghatározott kivételi jogcím vagy kizárólagosságot alátámasztó jogosultság alkalmazandó. A beszerzést az Ügyvezető engedélyezi. Az Ügyvezető döntését követően,
amennyiben a kezdeményező szervezeti egység 2 munkanapon belül nem tesz észrevételt, a BIO megindítja a szerződéskötési folyamatot a kivételi jogcímre tekintettel megjelölt
ajánlattevővel.
A szerződés elkészítéséért és a szerződéskötés lebonyolításáért a BIO a felelős.

a)

b)

felelős:

a/1)

a szerződés elkészítéséért, szer- BIO
ződéskötés lebonyolításáért:

b/1)

amennyiben a kezdeményező szervea szerződéskötési folyamat meg- zeti egység 2 munindítására:
kanapon belül nem
tesz észrevételt, úgy
a 3. munkanapon

b/2)

a szerződés elkészítésére, véle5 munkanap
ményezésére:

b/3)

a szerződéskötés
sára:

határidő:

lebonyolítá-

5 munkanap
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5.3.3. Közbeszerzési értékhatár alatti eljárás útján történő kiválasztás
a)

A BIO a beszerzési igényt megvalósító szerződő partnert a jelen alfejezetben meghatározott egyéb beszerzési eljárással jogosult kiválasztani.
A kiválasztási eljárás esetén lehetőség szerint olyan gazdasági szereplők hívhatók
fel ajánlattételre, amelyek az ESZFK székhelye (telephelye) vagy a szerződés tárgyát
képező szolgáltatás, árubeszerzés, vagy építési beruházás teljesítésének helye szerinti mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősülnek. Erről a 8. sz. mellékletben
(Cégajánló) a kezdeményező szervezeti egységnek nyilatkoznia szükséges.

a)

b)

felelős:

határidő:

a/1)

az egyéb beszerzési eljárás alkalmazásáért és megindításáért:
BIO

b/1)

az Ügyvezető általi
az egyéb beszerzési eljárás alkalengedélyezését kömazására és megindítására:
vetően

b)

Az ajánlattételi felhívást és szükség esetén a kapcsolódó dokumentumokat és a szerződéstervezetet a BIO készíti elő a – beszerzés tárgya szerinti, beszerzési, jogi és
pénzügyi szakértelemmel rendelkező tagokból (legalább három tagból) álló – Bírálóbizottság bevonásával.

c)

Az ügyvezetői, illetve adott esetben az FB jóváhagyást követően követően legkésőbb
2 munkanapon belül a BIO kezdeményezi a Bírálóbizottsági tagok kijelölését az érintett szervezeti egységeknél.

d)

A Bírálóbizottság megalakítását követően a BIO, a megküldött műszaki/szakmai leírás alapján 3 munkanapon belül elkészíti az ajánlattételi felhívás és a kapcsolódó
dokumentumok és a szerződés tervezetét és kezdeményezi a Bírálóbizottsági tagoknál e dokumentumok véleményezését. A Bírálóbizottsági tagok a dokumentumokat 3
munkanapon belül véleményezik. Valamennyi Bírálóbizottsági tag általi véleményezés után a BIO 3 munkanapon belül véglegezi a dokumentumokat és megindítja az
eljárást az Ügyvezető jóváhagyását követően.

e)

A BIO legalább három, a szerződés tárgya szerinti tevékenységi területen tapasztalattal, illetőleg referenciával rendelkező – a kezdeményező szervezeti egység által a
8. sz. melléklet szerinti Cégajánlóban megajánlott, várhatóan érvényes ajánlat benyújtására képes gazdasági szereplőt köteles egyidejűleg, írásban (e-mailben, faxon,
vagy postai úton) felkérni ajánlattételre.

f)

Az ajánlattételi felhívás megküldését a BIO elektronikus úton jelzi a PHO részére az
általa delegált bíráló bizottsági tagon keresztül a kötelezettségvállalás nyilvántartásba
vételének ellenőrzése érdekében.

g)

Az egyes beszerzések esetében ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplők
személyét a kezdeményező szervezeti egység lehetőség szerint változtatja.

h) Az ajánlattételre történő felhívásnak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
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ha) a feladatleírást (műszaki/szakmai leírást) olyan részletezettséggel, amely alapján
szakmailag és pénzügyileg megalapozott ajánlat nyújtható be;
hb) adott esetben azoknak a szakembereknek a felsorolását, akikkel az
ajánlattevőnek a kezdeményező elvárása alapján a szerződés teljesítése során
minimálisan rendelkeznie kell, kérve, hogy indokolt esetben szakmai önéletrajz is
kerüljön becsatolásra, amelyben a szakember bemutatásra kerül;
hc) adott esetben annak ismertetését, hogy milyen szakterületen végzett, milyen
értékű referenciamunkák megléte esetén tartja a kezdeményező alkalmasnak az
ajánlatot tevő gazdasági szereplőt a szerződés teljesítésére, kérve, hogy a
referenciamunkák ismertetése esetén konkrétan térjen ki annak időpontjára, tárgyára
és tartalmára, valamint arra, hogy a szerződés teljesítése a jogszabályoknak valamint
a szerződésnek megfelelt-e;
hd) a hb)-hc) pontoknak megfelelt ajánlatot tevő gazdasági szereplők ajánlatát milyen
szempontrendszer (értékelési szempontok, súlyszámok, értékelési szempontonként
kiosztásra kerülő pontszám alsó és felső határa) alapján, milyen módszerrel értékeli
az ESZFK;
he) a szerződés teljesítésének időtartamát vagy határidejét, a szerződést biztosító
esetleges mellékötelezettségek felsorolását és azok mértékét valamint egyéb, az
ajánlattétel szempontjából lényeges szerződéses feltételeket;
hf) az ajánlattételi határidőt;
hg) az ajánlatok benyújtásának módját;
hh) annak egyértelmű közlését, hogy az aktuális egyéb beszerzési eljárás nem a Kbt.
alapján indított közbeszerzési eljárás, valamint nem eredményez szerződéskötési
kötelezettséget az ESZFK számára;
hi) az ajánlattevői adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot.

a)

felelős:

a/1)

Bírálóbizottsági tagok kijelöléBIO ügyintéző,
sének kezdeményezéséért

a/2)

Bírálóbizottsági tagok kijelölé- BIO, PHO, kezdeményező szervezeti
séért
egység

a/3)

Az ajánlattételi felhívás és
kapcsolódó dokumentumok BIO
tervezetének előkészítéséért

a/4)

A szerződéstervezet elkészíBIO
téséért

a/5)

Az ajánlattételi felhívás és
kapcsolódó dokumentumok Bírálóbizottsági tagok
véleményezéséért

a/6)

Az ajánlatételi felhívás és kapcsolódó dokumentumok vég- BIO
legesítéséért

a/7)

Az ajánlattételre történő felhívás potenciális ajánlattevők- BIO
nek történő megküldésére
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b)

b/1)

ügyvezetői, illetve
adott esetben az FB
Bírálóbizottsági tagok kijelöléjóváhagyást kövesének kezdeményezésére
tően legkésőbb 2
munkanapon belül

b/2)

A felhívást követő
ésszerű határidőn
Bírálóbizottsági tagok kijelölé- belül, illetve az ügyséére
intéző által megadott határidőn belül

b/3)

A Bírálóbizottság
megalakítását és a
Az ajánlattételi felhívás és
műszaki/szakmai
kapcsolódó dokumentumok
leírás kézhezvételét
tervezetének elkészítésére
követő 3 munkanapon belül

b/4)

A szerződéstervezet elkészítésére

b/5)

Az ajánlattételi felhívás, kapA megküldését köcsolódó dokumentumok, szervető 3 munkanapon
ződéstervezet véleményezébelül
sére

b/6)

Az ajánlatételi felhívás, kapcsolódó dokumentumok, szerződéstervezet
véglegesítésére

Bírálóbizottsági véleményezés lezárását követő 3 munkanapon belül

Megküldésre

A b/6 szerinti dokumentáció véglegesítését és az ügyvezetői jóváhagyást
követően haladéktalanul

határidő:

b/7)

i)

A felhívást követő
ésszerű határidőn
belül

A Bírálóbizottság a beérkező ajánlatokat köteles elbírálni és értékelni, és írásban
dokumentálni a kiválasztás indokait. Az értékelésben résztvevők (Bírálóbizottság
tagjai) kötelesek aláírásukkal hitelesíteni a bírálat és az értékelés során tett
megállapításaikat és döntési javaslataikat. A Bírálóbizottság a döntési javaslatot a
bontástól számított 10 munkanap alatt köteles elkészíteni, amely határidő indokolt
esetben újabb 10 munkanappal meghosszabbítható. A Bírálóbizottság munkáját a
közbeszerzési szakértő koordinálja. Az eljárásra vonatkozó döntést az Ügyvezető
hozza meg.

a)

felelős:

a/1)

az ajánlatok bírálatáért és értékea Bírálóbizottság
léséért:

a/2)

a döntésért:

Ügyvezető
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b)

j)

b/1)

a bontástól számított
az ajánlatok bírálatára, értékelé10 munkanapon besére, a döntési javaslat elkészítélül (+10 munkanap
sére:
indokolt esetben)

b/2)

a döntésre:

határidő:

Ésszerű
belül

határidőn

A BIO tájékoztatja az ajánlattevőket az egyéb beszerzési eljárás eredményéről a
döntés jóváhagyását követően.
A kiválasztott partnerrel történő szerződéskötést a BIO kezdményezi
Csak abban az esetben lehet a szerződéskötést kezdeményezni, ha az Ügyvezető
jóváhagyta az
egyéb beszerzési eljárás eredményére vonatkozó döntési
javaslatot.

k) Az Ügyvezető az 5.3. a) pontban meghatározott beszerzések esetén az
előterjesztő írásbeli, indokolással alátámasztott kérelmére egyedi felmentést adhat
a beszerzési igény tekintetében az 5.3.1.-5.3.3. pontokban foglalt szabályok
alkalmazása alól, meghatározott feltételek figyelembevétele mellett (pl. közbeszerzési törvény hatálya alól való felmentés, legalább három árajánlat bekérése).
l)

Az egyéb beszerzési eljárás előkészítésében, a Felhívás és a kapcsolódó dokumentumok elkészítésében, vagy az eljárás más szakaszában az ESZFK nevében
eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyeknek, különösen a Döntéshozónak, a
Bírálóbizottság tagjainak, a Közreműködőnek, valamint az iratok kezelésében részt
vevő
személyeknek
az
eljárásba
történő
bevonásukat
követően
összeférhetetlenségi, titoktartási szabályoknak kell megfelelniük.

m) A szerződések megkötésére vonatkozó eljárásra a Szerződések Megkötésének
eljárásrendjéről szóló Szabályzatban foglalt szabályok az irányadók.
5.3.4. BVOP Központi Ellátó Szerv útján megvalósuló megrendelés
A fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékek és
szolgáltatások körébe is tartozó igényekkel elsősorban a Központi Ellátó Szervhez
kell ajánlatért fordulni.
Annak megállapítása, hogy a beszerzés a BVOP Központi Ellátó Szerv útján valósítható meg, a BIO feladata.
Az Ügyvezető általi jóváhagyást követően a (köz)beszerzés megvalósítását a BIO
haladéktalanul megkezdi.
Amennyiben a beszerzési igény megvalósításához indokolt, a BIO további
információkat, dokumentumokat kérhet a kezdeményező szervezeti egységtől. A
kezdeményező szervezeti egység a választ soron kívül, de legkésőbb 2 munkanapon
belül köteles megadni.
Valamennyi releváns dokumentum és információ kézhezvételét követően a BIO 5
munkanapon belül gondoskodik a BVOP Központi Ellátó Szerv részére a tervezett
igény bejelentéséről, majd az árajánlat és szerződéstervezet kézhezvételét követő 10
munkanapon belül intézkedik a BVOP Központi Ellátó Szervvel ellátási megállapodás
megkötéséről.
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a
(köz)beszerzési
a/1) megvalósításának
kezdeményezéséért:

igény

kezdeményező
egység

szervezeti

a BVOP Központi Ellátó
a/2) Szerv útján történő megren- BIO
delésért:
a)

felelős:

a BVOP Központi Ellátó
Szerv részére tervezett igény
a/3)
BIO
bejelentése és az ellátási
megállapodás megkötéséért:
a
megvalósításhoz
szükséges
további
kezdeményező
a/4) információk, dokumentumok
egység
megküldéséért
a
BIO
részére:
a
(köz)beszerzési
megvalósításának
b/1)
kezdeményezésére:

b)

határidő:

szervezeti

igény Igény felmerülését követően
ésszerű határidőn belül

Valamennyi
releváns
a BVOP Központi Ellátó
dokumentum és információ
b/2) Szerv részére tervezett igény
kézhezvételét követően 5
bejelentésére:
munkanapon belül
a BVOP Központi Ellátó árajánlat és szerződésterveb/3) Szervvel ellátási megállapo- zet kézhezvételét követő 10
dás megkötésére:
munkanapon belül.
a
megvalósításhoz soron kívül, de legkésőbb 2
szükséges
további munkanapon belül
b/4)
információk, dokumentumok
megküldésére a BIO részére

5.3.5. Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) közbeszerzési rendszeréből
megvalósított (köz)beszerzések
a) Általános szabályok
A KEF Korm. rendelet hatálya alá tartozó kiemelt termékekre és szolgáltatásokra
vonatkozó igényekkel elsősorban a KEF közbeszerzési rendszeréhez kell ajánlatért
fordulni.
Az ESZFK a központosított közbeszerzési rendszer hatálya alá tartozó kiemelt
termékek (köz)beszerzésére vonatkozó beszerzési igényeit – amennyiben a központi
beszerző szervezet más határidőt nem állapít meg – háromhavonta előre, rendkívüli
sürgősség esetén haladéktalanul, de legkésőbb a beszerzés megkezdésekor köteles
bejelenteni a központosított közbeszerzési portálon. A beszerzési igényekben
feltüntetett tervezett beszerzések vásárlási kötelezettséget nem keletkeztetnek.
Annak megállapítása, hogy a beszerzés a KEF közbeszerzési rendszerében valósítható meg, a BIO feladata. Az Ügyvezető általi jóváhagyást követően a (köz)beszerzés megvalósítását a BIO haladéktalanul megkezdi.
Jelen pontban foglalt (köz)beszerzési igények előkészítésére és megvalósítására a
jelen Szabályzatban foglalt előírások megfelelően alkalmazandóak.
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Amennyiben a KEF a (köz)beszerzési igény megvalósítását az ESZFK részére saját
hatáskörben történő lefolytatásra visszaadja, úgy jelen Szabályzatnak a beszerzési
és közbeszerzési eljárások lefolytatására vonatkozó rendelkezései megfelelően
alkalmazandóak.
Amennyiben a beszerzési igény megvalósításához indokolt, a BIO további
információkat, dokumentumokat kérhet a kezdeményező szervezeti egységtől. A
kezdeményező szervezeti egység a választ soron kívül, de legkésőbb 2 munkanapon
belül köteles megadni.
Valamennyi releváns dokumentum és információ kézhezvételét követően a BIO 5
munkanapon belül gondoskodik a KEF közbeszerzési rendszeréből történő megrendelésről.
Amennyiben a KEF közbeszerzési rendszeréből történő beszerzés verseny újranyitás
vagy írásbeli konzultáció útján valósítható meg, úgy a jelen Szabályzatnak a
közbeszerzési eljárások lefolytatására vonatkozó rendelkezései megfelelően
alkalmazandóak.
a/1) a (köz)beszerzési igény meg- kezdeményező
valósításának kezdeményezé- egység
séért:

a)

felelős

szervezeti

a/2) a (köz)beszerzési igény KEF BIO
rendszerben történő beszerzéséért:
a/3) a megvalósításhoz szükséges kezdeményező
további információk, doku- egység
mentumok megküldéséért a
BIO részére:

szervezeti

b/1) a (köz)beszerzési igény meg- Igény felmerülését követően
valósításának kezdeménye- ésszerű határidőn belül
zésére:

b)

határidő

b/2) a (köz)beszerzési igény KEF Valamennyi releváns dokurendszerben történő megren- mentum és információ kézhezvételét követően 5 munkanadelésére:
pon belül
b/3) a megvalósításhoz szükséges soron kívül, de legkésőbb 2
további információk, doku- munkanapon belül
mentumok megküldésére a
BIO részére

b) Közbeszerzési díj megfizetése
A (köz)beszerzési igény kielégítésére szolgáló (köz)beszerzési eljárás megvalósításával
összefüggésben az ESZFK a KEF részére közbeszerzési díjat fizet. Az ESZFK a központosított közbeszerzési díjat a központi beszerző szervezet részére közvetlenül vagy közvetve – a szállítón keresztül – fizeti meg. A közbeszerzési díj közvetlen megfizetéséről a
BIO felhívása alapján a PHO 2 munkanapon belül intézkedik.
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a)

b)

felelős
határidő

közbeszerzési díj közvetlen megfizetéséért a PHO
KEF részére a BIO felhívása alapján:
közbeszerzési díj közvetlen megfizetésére a a BIO felhívását követően 2 munkanaKEF részére a BIO felhívása alapján:
pon belül

5.3.6. A Nemzeti Kommunikációs Hivatal útján megvalósuló (köz)beszerzések
a) Általános szabályok
Annak megállapítása, hogy az adott (köz)beszerzési igény az NKOH Korm. rendelet hatálya alá tartozik-e, a BIO feladata.
Az NKOH Korm. rendelet hatálya a kommunikációs beszerzési igényekre, valamint a
szponzorációval vagy szervezetfejlesztéssel összefüggő beszerzési igényekre terjed ki.
Fenti kategóriákba beleértendő a rendezvényszervezés is.
Jelen pontban foglalt (köz)beszerzési igények előkészítésére és megvalósítására a jelen
Szabályzatban foglalt előírások megfelelően alkalmazandóak.
Az ESZFK, mint az NKOH Korm. rendelet szerinti érintett szervezet köteles az NKOH által
meghatározott útmutató alapján az alábbiakra:
aa)

az éves összesített –
rendezvényszervezési feladatokra is kiterjedő –
kommunikációs beszerzési és szervezetfejlesztési tervet, valamint a tárgyév
március 31. napjáig,

ab)

a rendezvényszervezésre vonatkozó igényét az igény felmerülését követően 5
munkanapon belül,

ac)

a kommunikációs beszerzésre vonatkozó igényét az igény felmerülését követően
5 munkanapon belül,

ad)

a rendkívüli sürgősséget igénylő kommunikációs
rendezvényszervezésre vonatkozó igényét haladéktalanul,

ae)

a szponzorációra vonatkozó igényét az igény felmerülését követően 5
munkanapon belül,

af)

olyan szponzorációra vonatkozó igényét, amely kiemelt fontosságú
rendezvényszervezési feladat támogatására irányul, az igény felmerülését
követően 5 munkanapon belül,

beszerzésre

és

az NKOH Közbeszerzési Portálján keresztül megküldeni az NKOH részére.
Az NKOH-hoz kizárólag olyan kommunikációs- és rendezvényszervezési beszerzés elbírálására nyújtható be igény, amely az éves összesített kommunikációs beszerzési tervben
szerepel, továbbá kizárólag olyan szervezetfejlesztésre vonatkozó igény nyújtható be elbírálásra, amely az éves szervezetfejlesztési tervben szerepel.
Az NKOH és az ESZFK a mindenkor hatályos NKOH Korm. rendeletben foglalt szabályok
szerint jár el a beszerzési igények vizsgálata, a megvalósíthatóság módjára vonatkozó
döntés meghozatala, valamint megvalósítása során.
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Az NKOH döntése hiányában, döntése ellenére vagy a hozzájárulás megadásától számított hat hónapon túl megvalósított (köz)beszerzési igényekre vonatkozóan megkötött szerződés semmis.
b) Beszerzési tervek elkészítése és megküldése
Az éves összesített kommunikációs beszerzési és szervezetfejelsztési tervet a BIO készíti
el a kezdeményező szervezeti egységek által szolgáltatott információk alapján. Az érintett
szervezeti egységek az 5.2.1. Éves Közbeszerzési Terv elkészítése c. pontban leírtak
szerint és az ott foglalt határidők betartásával kötelesek eljárni a jelen pont szerinti beszerzési tervek elkészítése és megküldése során.
a/1) adatszolgáltatásért az éves közbeszerzési illetékes szervebeszerzési tervhez
zeti egységek
a)

b)

felelős

határidő

a/2) az éves közbeszerzési terv elkészítéséért, BIO
NKOH-nak való megküldéséért:
b/1) az éves közbeszerzési tervhez adatszol- tárgyév
gáltatásra:
28-ig

február

b/2) az éves közbeszerzési terv elkészítéséért, tárgyév
NKOH-nak való megküldésére:
31-ig

március

c) Közbeszerzési igények bejelentése
A kezdeményező szervezeti egységek az egyes (köz)beszerzési igényekre megadott jogszabályi határidők figyelembevételével kötelesek a beszerzési igényük megvalósítását
kezdeményezni.
A kezdeményező szervezeti egység az igény felmerülését követően haladéktalanul megküldi a BIO részére az igénybejelentéshez szükséges adatokat a jelen Szabályzat 18.
számú mellékletének (Adatlap a Nemzeti Kommunikációs Hivatal felé történő igénybejelentéshez) kitöltésével. A BIO a maradéktalanul és megfelelően kitöltött adatlap kézhezvételét követően 2 munkanapon belül elvégzi a (köz)beszerzési igény bejelentését az
NKOH Közbeszerzési Portálján az egyes beszerzési igényekre megadott jogszabályi határidő figyelembevételével. Amennyiben a bejelentés megtételéhez indokolt, a BIO további információkat, dokumentumokat kérhet a kezdeményező szervezeti egységtől. A
kezdeményező szervezeti egység a választ soron kívül, de legkésőbb 2 munkanapon belül köteles megadni.
Amennyiben a (köz)beszerzési igényről történő tájékoztató megküldése a kezdeményező
szervezeti egység mulasztása miatt elmarad, emiatt a BIO nem felelős.
Amennyiben a (köz)beszerzési igény NKOH Közbeszerzési Portálra vonatkozó feltöltését
követően a beszerzés lényeges feltételein a kezdeményező szervezeti egység módosítani
kíván, vagy a bonyolító szervezettel történő egyeztetés folyamán a beszerzési igény valamely paramétere lényegesen módosul, úgy a BIO a módosított dokumentumok Ügyvezető általi jóváhagyását követően intézkedik az NKOH Közbeszerzési Portálra történő feltöltésről (a műszaki leírás módosítása minden esetben lényegesnek minősül).
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Amennyiben a NKOH és az ESZFK kapcsolattartói közötti elektronikus levelezés eljárási
szakaszában kerül sor valamely, korábban az Ügyvezető által már jóváhagyott dokumentum, információ módosítására, úgy a NKOH részére csak olyan dokumentum, információ
küldhető meg, amelynek módosítását az Ügyvezető előzetesen szintén jóváhagyta.
Amennyiben az NKOH a (köz)beszerzési igény megvalósítását az ESZFK részére saját
hatáskörben történő lefolytatásra visszaadja, úgy jelen Szabályzatnak a beszerzési és
közbeszerzési eljárások lefolytatására vonatkozó rendelkezései megfelelően alkalmazandóak. A saját hatáskörbe történő visszaadás tényéről a BIO a kezdeményező szervezeti
egységet haladéktalanul tájékoztatja.
a/1) (köz)beszerzési igényre vonatkozó Igénybe- kezdeményező
szervezeti egyjelentő lap megküldéséért a BIO részére:
ség
a)

felelős

a/2) bejelentés megtételéhez szükséges további kezdeményező
információk, dokumentumok megküldéséért a szervezeti egyBIO részére:
ség
a/3) a (köz)beszerzési igény NKOH Portálon tör- BIO
ténő bejelentéséért:

b/1)

b)

határidő

(köz)beszerzési igényre vo- Igény felmerülését követően
natkozó Igénybejelentő lap ésszerű határidőn belül
megküldésére a BIO részére:

b/2)

bejelentés
megtételéhez a BIO felhívását követően soron
szükséges további informá- kívül, de legkésőbb 2 munkanaciók, dokumentumok meg- pon belül
küldésére a BIO részére:

b/3)

a rendezvényszervezésre vonatkozó igény esetén az igény felmerülését követően 5 munkanapon belül,
a kommunikációs beszerzésre
vonatkozó igény esetén az igény
felmerülését követően 5 munkaa (köz)beszerzési igény napon belül,
NKOH Portálon történő be- a rendkívüli sürgősséget igénylő
jelentésére:
kommunikációs beszerzésre és
rendezvényszervezésre vonatkozó igény esetén haladéktalanul,
a szponzorációra vonatkozó
igény esetén az igény felmerülését követően 5 munkanapon belül,
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olyan szponzorációra vonatkozó
igény esetén, amely kiemelt fontosságú rendezvényszervezési
feladat támogatására irányul, az
igény felmerülését követően 5
munkanapon belül

d) Közbeszerzési díj megfizetése
Amennyiben a (köz)beszerzési igény kielégítésére szolgáló (köz)beszerzési eljárást az
ESZFK javára eljárva központosított közbeszerzés keretében az NKOH maga folytatja le,
úgy az ESZFK az NKOH részére közbeszerzési díjat fizet. A közbeszerzési díj megfizetéséről a BIO felhívása alapján a PHO 2 munkanapon belül intézkedik.
a)

b)

felelős
határidő

közbeszerzési díj megfizetéséért az NKOH PHO
részére a BIO felhívása alapján:
közbeszerzési díj megfizetésére az NKOH ré- a BIO felhívását követően 2 munkanaszére a BIO felhívása alapján:
pon belül

e) A megkötött szerződésekről történő tájékoztatás
Az ESZFK köteles a megvalósított kommunikációs beszerzés, amely alatt a rendezvényszervezés is értendő, a szponzoráció, a szervezetfejlesztésre vonatkozó beszerzés eredményeképpen megtett jognyilatkozatot, megkötött szerződést annak aláírásától számított
5 munkanapon belül az NKOH részére megküldeni. Ennek betartása érdekében a kezdeményező szervezeti egység köteles a BIO részére az aláírt szerződést annak aláírásától
számított 3 munkanapon belül (elektronikus úton, szkennelve vagy papír alapon) eljuttatni.
Amennyiben a megkötött szerződésről történő tájékoztató megküldése a kezdeményező
szervezeti egység mulasztása miatt elmarad, emiatt a BIO nem felelős.

a)

felelős

a/1) az aláírt szerződés BIO részére történő meg- kezdeményező
szervezeti egyküldéséért:
ség
a/2) az aláírt szerződés NKOH részére történő fel- BIO
töltéséért:

b)

határidő

szerződés
b/1) az aláírt szerződés BIO részére történő meg- a
aláírásától száküldésére:
mított 3 munkanapon belül
szerződés
b/2) az aláírt szerződés NKOH részére történő fel- a
aláírásától szátöltésére:
mított 5 munkanapon belül
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f)

A tervezett szerződésmódosításokról történő tájékoztatás

Az ESZFK köteles megküldeni az NKOH részére a szerződés lényeges elemeire - különösen a beszerzés tartalmára és összegszerűségére - vonatkozó módosításának tervezetét, a módosítás indokolását és az azt alátámasztó dokumentumokat azok elkészítését
követő 5 munkanapon belül. A BIO az Ügyvezető szerződésmódosítási igényt jóváhagyó
döntését követően 2 munkanapon belül gondoskodik a bejelentés megtételéről. Amenynyiben a bejelentés megtételéhez indokolt, a BIO további információkat, dokumentumokat
kérhet a kezdeményező szervezeti egységtől. A kezdeményező szervezeti egység a választ soron kívül, de legkésőbb 2 munkanapon belül köteles megadni.
a/1) a szerződésmódosítási igény dokumentumai- kezdeményező
szervezeti egynak BIO részére történő megküldéséért:
ség
a)

felelős

a/2) a bejelentés megtételéhez szükséges további kezdeményező
információk, dokumentumok megküldéséért a szervezeti egyBIO részére:
ség
a/3) a szerződésmódosítási igény NKOH részére BIO
történő feltöltéséért:
b/1) a szerződésmódosítási igény dokumen- a szerződésmódotumainak BIO részére történő megküldé- sítási igény BIO részére történő megséért:
küldését követően
2 munkanapon belül

b)

b/2) bejelentés megtételéhez szükséges to- a BIO felhívását kövábbi információk, dokumentumok meg- vetően soron kívül,
de legkésőbb 2
küldésére a BIO részére:
határidő
munkanapon belül

b/3) a szerződésmódosítási igény NKOH ré- az Ügyvezető döntését követő 5 munszére történő feltöltésére:
kanapon belül
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5.3.7. A Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
útján megvalósuló (köz)beszerzések
a) Általános szabályok
Annak megállapítása, hogy az adott (köz)beszerzési igény a DKÜ Korm. rendelet hatálya
alá tartozik-e, a BIO feladata.
A DKÜ Korm. rendelet hatálya az informatikai beszerzési igényekre terjed ki, amelyeknek
hatályos felsorolását a DKÜ Korm. rendelet tartalmazza.
Az informatikai alkalmazásfejlesztésekre és alkalmazás-továbbfejlesztésekre adott esetben vonatkozó kötelezettségeket az egységes Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezetről
és az Állami Alkalmazás-katalógusról, valamint az egyes kapcsolódó kormányrendeletek
módosításáról szóló 314/2018. (XII.27.) Korm. rendelet tartalmazza.
Jelen pontban foglalt (köz)beszerzési igények előkészítésére és megvalósítására a jelen
Szabályzatban foglalt előírások megfelelően alkalmazandóak.
Az ESZFK mint a DKÜ Korm. rendelet szerinti érintett szervezet köteles a vonatkozó jogszabályok alapján a Digitális Kormányzati Ügynökség részére, az ott meghatározott struktúra és adattartalom szerint részletezve, a DKÜ Portálján keresztül megküldeni az alábbiakat:
aa)

az éves informatikai beszerzési tervét és az éves informatikai fejlesztési tervét
a tárgyévet megelőző év szeptember 30. napjáig,

ab)

az informatikai beszerzésre vonatkozó igényét az igény felmerülését követő 5
munkanapon belül,

ac)

a rendkívüli informatikai beszerzésre vonatkozó igényét az igény felmerülését
követő 5 munkanapon belül,

ad)

az üzemszerű működés biztosításához szükséges informatikai beszerzésre
vonatkozó igényét az igény felmerülését követően haladéktalanul.

A DKÜ és az ESZFK a mindenkor hatályos DKÜ Korm. rendeletben foglalt szabályok szerint jár el a (köz)beszerzési igények vizsgálata, a megvalósíthatóság módjára vonatkozó
döntés meghozatala, valamint megvalósítása során.
A DKÜ Korm. rendeletben foglaltak megkerülésével vagy megsértésével megkötött beszerzési igény kielégítését szolgáló szerződés semmis, illetve a DKÜ Korm. rendeletbe
ütköző módon megindított közbeszerzési eljárás esetén a DKÜ a Kbt. szerinti jogorvoslati
eljárás kezdeményezésére jogosult.
Amennyiben a DKÜ a (köz)beszerzési igény megvalósítását az ESZFK részére saját hatáskörben történő lefolytatásra visszaadja, úgy jelen Szabályzatnak a beszerzési és közbeszerzési eljárások lefolytatására vonatkozó rendelkezései megfelelően alkalmazandóak.
b) Éves informatikai beszerzési terv és éves informatikai fejlesztési terv
elkészítése
Az éves informatikai beszerzési tervhez és az éves informatikai fejlesztési tervhez a BIO
felkérésére az illetékes szervezeti egységek tárgyév augusztus 30-ig küldik meg az adatszolgáltatást a BIO részére. A terveket a BIO a jogszabályi határidő figyelembe vételével
feltölti a DKÜ részére.
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a/1) adatszolgáltatásért az éves informatikai be- illetékes szerszerzési tervhez és az éves informatikai fej- vezeti egysélesztési tervhez:
gek
a)

b)

felelős

határidő

a/2) az éves informatikai beszerzési terv és az BIO
éves informatikai fejlesztési terv elkészítéséért, DKÜ-nek való megküldéséért:
aub/1) az éves informatikai beszerzési tervhez és az tárgyév
éves informatikai fejlesztési tervhez való gusztus 30-ig
adatszolgáltatásra:
b/2) az éves informatikai beszerzési terv és az tárgyév szeptéves informatikai fejlesztési terv elkészítésé- ember 30-ig
ért, DKÜ-nek való megküldésére:

c) Beszerzési igények bejelentése a DKÜ részére
A kezdeményező szervezeti egységek az egyes (köz)beszerzési igényekre megadott jogszabályi határidők figyelembevételével kötelesek a beszerzési igényük megvalósítását
kezdeményezni.
Az igény felmerülését követően az illetékes szervezeti egység haladéktalanul megküldi a
BIO részére az igénybejelentés teljesítéséhez szükséges adatokat jelen szabályzat 1.
számú mellékletének (Igénybejelentő lap és annak mellékletei) kitöltésével. A BIO a maradéktalanul és megfelelően kitöltött indító dokumentumok alapján kiadott ügyvezetői, illetve adott esetben az FB jóváhagyást követően 2 munkanapon belül elvégzi a (köz)beszerzési igény bejelentését a DKÜ Portálján az egyes beszerzési igényekre megadott jogszabályi határidő figyelembevételével. Amennyiben a bejelentés megtételéhez indokolt, a
BIO további információkat, dokumentumokat kérhet a kezdeményező szervezeti egységtől. A BIO részére a kezdeményező szervezeti egység a választ soron kívül, de legkésőbb
2 munkanapon belül köteles megadni.
Az igényként bejelentett informatikai alkalmazásfejlesztés vagy alkalmazás-továbbfejlesztés vonatkozásában az egységes Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezetről és az Állami
Alkalmazás-katalógusról, valamint az egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 314/2018. (XII.27.) Korm. rendelet alapján a BIO további információkat, dokumentumokat kérhet a kezdeményező szervezeti egységtől. A BIO részére a kezdeményező szervezeti egység a választ soron kívül, de legkésőbb 2 munkanapon belül köteles
megadni.
Amennyiben a (köz)beszerzési igény DKÜ Portálra vonatkozó feltöltését követően a beszerzés lényeges feltételein a kezdeményező szervezeti egység módosítani kíván, vagy
a bonyolító szervezettel történő egyeztetés folyamán a beszerzési igény valamely paramétere lényegesen módosul, úgy a BIO a módosított dokumentumok Ügyvezető általi jóváhagyását követően intézkedik a DKÜ Portálra történő feltöltésről (a műszaki leírás módosítása minden esetben lényegesnek minősül).
Amennyiben a DKÜ és az ESZFK kapcsolattartói közötti elektronikus levelezés eljárási
szakaszában kerül sor valamely, korábban az Ügyvezető által már jóváhagyott dokumentum, információ módosítására, úgy a DKÜ részére csak olyan dokumentum, információ
küldhető meg, amelynek módosítását az Ügyvezető előzetesen jóváhagyta.
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a)

a/1)

informatikai beszerzésre vonatkozó igény BIO
DKÜ-nek való megküldéséért

a/2)

rendkívüli informatikai beszerzésre vonat- BIO
kozó igény DKÜ-nek való megküldéséért

a/3)

üzemszerű működés biztosításához szüksé- BIO
ges informatikai beszerzésre vonatkozó
igény DKÜ-nek való megküldéséért

a/4)

bejelentés megtételéhez szükséges további kezdeményező
információk, dokumentumok megküldésére szervezeti egya BIO részére:
ség

felelős:

b/1) informatikai beszerzésre vonatkozó igény az igény felmerülését követő 5
DKÜ-nek való megküldésére:
munkanapon
belül
b)

határidő:

b/2) rendkívüli informatikai beszerzésre vonat- az igény felmerülését követő 5
kozó igény DKÜ-nek való megküldésére:
munkanapon
belül
b/3) üzemszerű működés biztosításához szüksé- haladéktalanul
ges informatikai beszerzésre vonatkozó
igény DKÜ-nek való megküldésére:

d) Közbeszerzési díj megfizetése
Amennyiben a (köz)beszerzési igény kielégítésére szolgáló (köz)beszerzési eljárást az
ESZFK javára eljárva központosított közbeszerzés keretében vagy járulékos közbeszerzési szolgáltatás nyújtásával - kizárólagos joggal – a DKÜ maga folytatja le, úgy az ESZFK
a DKÜ részére közbeszerzési díjat fizet. A közbeszerzési díj megfizetéséről a BIO felhívása alapján a PHO 2 munkanapon belül intézkedik.
a)

b)

felelős
határidő

közbeszerzési díj megfizetéséért a DKÜ ré- PHO
szére a BIO felhívása alapján:
közbeszerzési díj megfizetésére a DKÜ ré- a BIO felhívását követően 2 munkanaszére a BIO felhívása alapján:
pon belül

e) Szoftverlicenc gazdálkodási díj megfizetése
Az érintett szervezetek tekintetében a kormányzati központosított szoftverlicenc-gazdálkodási feladatok ellátásáért a DKÜ a felelős. A DKÜ a szoftverlicenc-gazdálkodási feladatai ellátásával összefüggésben szoftverlicenc-gazdálkodási díjra jogosult, amelyet az érintett szervezet köteles megfizetni a DKÜ részére az alábbi esetekben:
1. amennyiben a DKÜ maga folytatja le az érintett szervezet számára a beszerzési
eljárást központosított beszerzés vagy járulékos beszerzési szolgáltatás nyújtásával
a szoftverlicenc-gazdálkodási díjjal érintett keretmegállapodásokból;
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2. amennyiben az érintett szervezet saját hatáskörben folytatja le a beszerzési eljárást
oly módon, hogy a DKÜ által megkötött, szoftverlicenc-gazdálkodási díjjal érintett
keretmegállapodásból vagy más keretjellegű szerződésből elégíti ki beszerzési igényét.
a)

felelős
határidő

b)

szoftverlicenc-gazdálkodási díj megfizetésé- PHO
ért a DKÜ részére a BIO felhívása alapján:
szoftverlicenc-gazdálkodási díj megfizeté- a BIO felhívását kösére a DKÜ részére a BIO felhívása alapján: vetően 2 munkanapon belül

5.3.8. Közbeszerzési eljárás lefolytatásának engedélyezése
A kezdeményező szervezeti egység az Igénybejelentő lap és annak mellékletei (1. sz.
melléklet) megküldésével intézkedik a közbeszerzési eljárás lefolytatásának BIO általi előkészítése iránt. A BIO az 5.2.3. szerinti indító dokumentumok Ügyvezető részére történő
megküldésével intézkedik az eljárás megindításának engedélyeztetése iránt.
A BIO az Ügyvezető általi jóváhagyást követően intézkedik az eljárás lefolytatása iránt.

a)

felelős:

a közbeszerzés előkészítésének kezdeményező szerkezdeményezéséért:
vezeti egység

b)

határidő:

a közbeszerzés előkészítésének az igény felmerülését követően halakezdeményezésére:
déktalanul

Az Ügyvezető dönt a közbeszerzési eljárás megindításáról [Iratminta: 6.sz. melléklet].
Amennyiben az Ügyvezető a közbeszerzési eljárás megindítását nem hagyja jóvá, de
az észrevételei átvezetését követően az eljárás már megindítható lesz, a BIO a
kezdeményező szervezeti egységgel együttműködve az indító iratok megfelelő módosítását követően ismételten előterjeszti az eljárást jóváhagyásra.
a)

felelős:

b)

határidő:

a közbeszerzési eljárás
megindításáról szóló dön- Ügyvezető
tés meghozataláért:
a közbeszerzési eljárás
az előterjesztéstől számított 5 munmegindításáról szóló dönkanap
tés meghozatalára:
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5.4. A Közbeszerzési eljárások előkészítése és lebonyolítása
5.4.1. A Felhívás és a Közbeszerzési Dokumentum elkészítése, az eljárás megindítása
a)

b)

A kezdeményező szervezeti egység által megküldött Igénybejelentő lap és annak
mellékletei alapján a Közbeszerzési Dokumentum elkészítése érdekében a BIO beszerzi a közbeszerzési dokumentumok (Felhívás és Közbeszerzési Dokumentum)
elkészítéséhez szükséges információkat, iratokat, különösen a műszaki (szakmai)
specifikációt, a pénzügyi és gazdasági, valamint a műszaki, illetőleg szakmai
alkalmasság megítélésére, az ajánlatok értékelésére vonatkozó javaslatot (értékelési
szempontrendszer, pontozási módszertan), a szakmai összeférhetetlenség
meghatározását, a szakmailag releváns szerződéses feltételek meghatározását,
tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények
részletes bemutatását, a közbeszerzés pénzügyi fedezetének rendelkezésre állását
tanúsító érvényes dokumentumokat, illetve a 5.2.3. pont szerinti indító dokumentumokat.
a)

felelős:

Közbeszerzési dokumen- BIO
tumok
elkészítéséhez
szükséges információk
és iratok beszerzéséért:

b)

határidő:

Közbeszerzési dokumen- az Igénybejelentő lap és annak
tumok
elkészítéséhez mellékletei kézhezvételét követően
szükséges információk ésszerű határidőn belül
beszerzésére:

A közbeszerzési eljárás Felhívását, valamint az ahhoz kapcsolódó Közbeszerzési
Dokumentumot a BIO állítja össze a kezdeményező által rendelkezésére bocsátott
információk alapján és a megadott igények érvényesítésével. Ennek körében a BIO
a kezdeményezőtől kiegészítő információt, iratokat kérhet, illetőleg szükség esetén
egyeztető tárgyalást kezdeményezhet a PHO bevonásával. A kezdeményező a BIO
által kért kiegészítő információkat, iratokat – amennyiben azok rendelkezésére állnak
– köteles a BIO részére átadni, illetve az egyeztető tárgyaláson megfelelő
szakértelemmel rendelkező munkatárs képviseletéről gondoskodni.

a)

a/1)

a Felhívás és Közbeszerzési
BIO
Dokumentum összeállításáért:

a/2)

a kiegészítő információk, ira- kezdeményező
tok szolgáltatásáért:
zeti egység

szerve-

kezdeményező
zeti egység

szerve-

felelős:
a/3)

az egyeztető tárgyaláson történő részvételért:
BIO

PHO

b)

határidő:

a/4)

a szerződéstervezet elkészítéBIO
séért:

b/1)

a Felhívás és Közbeszerzési Dokumentum elkéa Felhívás és Közbeszerzési
szítéséhez szükséges inDokumentum, szerződésterformációk,
igazolások
vezet összeállítására:
kézhezvételét követő 10
munkanapon belül
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b/2)

a kiegészítő információk, ira5 munkanapon belül
tok szolgáltatására:

b/3)

az egyeztető tárgyalás,
amelynek időpontját a táraz egyeztető tárgyaláson tör- gyalás kezdeményezéséténő részvételre:
től számított 2 munkanapon belüli időpontra kell
kitűzni

c)

Ha a közbeszerzési dokumentumokat Közreműködő állítja össze, úgy a BIO köteles
a részére dokumentáltan minden olyan iratot a rendelkezésre bocsátani, amely a
szakmai igényeknek, a jogszabályi rendelkezéseknek és a jelen Szabályzatban
foglaltaknak a megvalósításához szükséges.

d)

A Felhívás és Közbeszerzési Dokumentum tervezetét a BIO köteles véleményezésre
megküldeni Bírálóbizottsági tagok részére.
a)

b)

e)

határidő:

A Felhívás és Közbeszerzési
Dokumentum
tervezetének Bírálóbizottság részére véleményezésre történő megküldéséért:

BIO

A Felhívás és Közbeszerzési
Dokumentum
a felhívás és a kapcsolódó dokutervezetének Bírálóbizottmentumok tervezetének elkészítéság részére véleményesét követően 1 munkanapon belül
zésre történő megküldésére:

A Bírálóbizottsági tagok a megküldött Felhívás és Közbeszerzési Dokumentum
tervezetét véleményezik, egyetértésükről, illetőleg észrevételeikről kötelesek írásban
tájékoztatni a BIO-t.

a)

b)

f)

felelős:

felelős:

határidő:

a Felhívással és a Közbeszerzési
Dokumentum tervezetével kapcsoBírálóbizottság
latos vélemény kialakításáért, közléséért:
kézhezvételt követő 5
a Felhívással és a Közbeszerzési munkanapon belül, sürgős
Dokumentum tervezetével kapcso- esetben a BIO ennél rövilatos vélemény közlésére:
debb határidőt is megállapíthat

Amennyiben indokolt, a BIO és a Bírálóbizottság az észrevételek, javaslatok tisztázása érdekében egyeztető tárgyalást tarthat, amelyet a BIO és a Bírálóbizottság tagjai
jogosultak kezdeményezni. Amennyiben az egyeztető tárgyaláson a tárgyaló felek
nem jutnak megegyezésre, a kérdést az Ügyvezető elé kell terjeszteni. Az egyeztető
tárgyaláson elhangzottakról jegyzőkönyvet kell készíteni.
Az elé terjesztett kérdés(ek)ben az Ügyvezető a Bírálóbizottság és a BIO
meghallgatásával, a rendelkezésére bocsátott iratanyag alapján dönt.
a)

felelős:

a/1)

az észrevételek tervezeteken
BIO
történő átvezetéséért:
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a/2)
a/3)
a/4)

a/5)
a/6)

a/7)

b)

határidő:

egyeztető tárgyalás kezdeményezéséért:
az egyeztető tárgyaláson történő részvételért:
az egyeztető tárgyaláson elhangzottak jegyzőkönyvezéséért:
Egyet nem értés esetén Ügyvezető részére történő előterjesztés elkészítéséért:
Egyet nem értés esetén az előterjesztésről való döntésért:
a Felhívás és a Közbeszerzési
Dokumentum tervezetének a
Ügyvezető döntése alapján történő javításáért:

BIO, Bírálóbizottság
BIO, Bírálóbizottság
BIO

BIO
Ügyvezető

BIO

b/1)

Az észrevételek felaz észrevételek tervezeteken merülését követően
történő átvezetésére:
2 munkanapon belül.

b/2)

A
Bírálóbizottság
észrevételei és jaegyeztető tárgyalás kezdemévaslatai beérkezényezésére:
sét követően 2 munkanapon belül.

b/3)

egyeztető tárgyalás kitűzésére:

Az
egyeztetésre
való igény felmerülését követően 2
munkanapon
belülre kell kitűzni.

b/4)

az egyeztető tárgyaláson el- az egyeztető tárgyahangzottakról készült jegyző- lást követő 2 munkönyv megküldésére:
kanapon belül

b/5)

az eredménytelen
egyet nem értés esetén a Ügyegyeztető tárgyalás
vezető részére történő előterlezárását követő 2
jesztésre:
munkanapon belül
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b/6)

b/7)

az
előterjesztés
egyet nem értés esetén az elő- kézhezvételét köterjesztésről való döntésre:
vető 2 munkanapon
belül
a Felhívás és a Közbeszerzési az Ügyvezető dönDokumentum tervezetének a tésének kézhezvéÜgyvezető döntése alapján tör- telét követő 2 munténő javítására:
kanapon belül

g)

A BIO a Bírálóbizottság észrevételeinek megfelelően, az elkészített
szerződéstervezet alapján - illetve egyet nem értés esetén az Ügyvezető döntésének
megfelelően -, köteles a Felhívást és a Közbeszerzési Dokumentumot véglegesíteni
és a Bírálóbizottsági tagok általi jóváhagyást követően, jóváhagyás céljából az
Ügyvezető részére megküldeni. (Iratminta: 13. sz. melléklet)

h)

Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén – amennyiben szükséges – a Közbeszerzési Hatóságnak megküldendő tájékoztatást is az Ügyvezető hagyja jóvá.

i)

Az Ügyvezető általi jóváhagyást követően az eljárások dokumentumaival
kapcsolatos, az eljárás megindításához szükséges, külső ellenőrzést végző szervezetek jóváhagyását a BIO szerzi be.

j)

Amennyiben a külső ellenőrzés eredményeként a dokumentumok tartalma megváltozik, azok összeállításában résztvevők tájékoztatása, szükség szerinti bevonása mellett a módosított dokumentumokat minden esetben a BIO vezetője szignálja. A módosított dokumentumokat az Ügyvezető hagyja jóvá, kivéve a kis jelentőségű, technikai módosításokat. Az alkalmassági kritériumokat, az értékelési szempontokat valamint a műszaki/szakmai tartalmat (feladatleírást) érintő módosítások nem minősülnek
kis jelentőségű technikai módosításnak.

a)

a/1)

a Felhívás és a Közbeszerzési
Dokumentum véglegesítéséért,
valamint hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén a Közbe- BIO
szerzési Hatóságnak megküldendő tájékoztatás elkészítéséért:

a/2)

a Felhívás és a Közbeszerzési
Bírálóbizottsági
Dokumentum Bírálóbizottság álgok
tali jóváhagyásáért:

a/3)

a Felhívás és a Közbeszerzési
Dokumentum, valamint hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
esetén a Közbeszerzési Hatóság- BIO
nak megküldendő tájékoztatás
ügyvezetői jóváhagyásra történő
előterjesztéséért:

a/4)

a Felhívás és a Közbeszerzési
Dokumentum, valamint hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
esetén a Közbeszerzési HatóságÜgyvezető
nak megküldendő tájékoztatás jóváhagyásáért, külső ellenőrzést
követően a módosított végleges
dokumentumok jóváhagyásáért:

felelős:
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b)

b/1)

a Felhívás és a Közbeszerzési
Dokumentum
véglegesítésére,
valamint hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén a Közbeszerzési Hatóságnak megküldendő tájékoztatás elkészítésére:

b/2)

a Felhívás és a Közbeszerzési
kézhezvételt követő
Dokumentum Bírálóbizottság ál2 munkanapon belül
tali jóváhagyására:

b/3)

a Felhívás és a Közbeszerzési
Dokumentum, valamint hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás BB tagok jóváhagyáesetén a Közbeszerzési Hatóság- sát követően 2 munnak megküldendő tájékoztatás kanapon belül
ügyvezetői jóváhagyásra történő
előterjesztésére:

b/4)

a Felhívás és a Közbeszerzési
Dokumentum, valamint hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás előterjesztést követő
esetén a Közbeszerzési Hatóság- 5 munkanapon belül
nak megküldendő tájékoztatás
ügyvezetői jóváhagyására:

határidő:

a Bírálóbizottsági vélemény, illetőleg az
ügyvezetői
döntés
kézhezvételétől számított 3 munkanapon
belül

k)

Az eljárás megindítását a BIO kezdeményezi a szükséges hirdetmény(ek) feladásával/megküldésével, amelyről egyúttal elektronikus úton jelzést küld a PHO részére a
kötelezettségvállalás nyilvántartásbavételének ellenőrzése érdekében.

l)

Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén a Közbeszerzési Hatóságnak
megküldendő tájékoztatást szintén a BIO küldi meg.

a)

b)

felelős:

a hirdetmény feladásáért/megküldéséért, valamint hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén a
BIO
Közbeszerzési Hatóságnak megküldendő tájékoztatást megküldéséért:

határidő:

a hirdetmény feladására, valamint
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén a Közbeszerzési Hatóságnak megküldendő tájékoztatás megküldésére:

a Felhívás és a Közbeszerzési Dokumentum Ügyvezető általi jóváhagyását követően 2 munkanapon belül

m) A BIO a hirdetmény megjelentetéséért fizetendő ellenőrzési és szerkesztési díj, valamint az EKR rendszerhasználati díj konkrét összegének és az átutalás közleményének megjelölését tartalmazó feljegyzés megküldésével kezdeményezi a PHO-nál a
díj(ak) átutalását.
n)

A PHO gondoskodik a fizetendő díj(ak) átutalásáról. Az átutalás megtörténtéről a
PHO illetékes szervezeti egységének vezetője rövid úton (e-mailben) köteles
tájékoztatni a BIOt, és átadni részére az átutalás megtörténtét igazoló bizonylat
ügyintéző által hitelesített másolatát.
a)

felelős:

a/1)

a fizetendő díjak átutalásának
kezdeményezésére vonatkozó

BIO
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feljegyzés elkészítéséért és a
PHO részére történő megküldéséért:

b)

a/2)

fizetendő díjak átutalásáért:

b/1)

a fizetendő díjak átutalásának
kezdeményezésére vonatkozó a hirdetmény feladását
feljegyzés elkészítésére és a követően 1 munkanaPHO részére történő megküldé- pon belül
sére:

b/2)

fizetendő díjak átutalásáért:

határidő

PHO

a BIO feljegyzésének
kézhezvételét követő
1 munkanapon belül

o)

A Közbeszerzési Hatóság által kibocsátott hiánypótlási felhívást a BIO vagy Közreműködő Faksz bevonása esetén a Közreműködő teljesíti, szükség esetén elvégzi a
Felhívás és a Közbeszerzési Dokumentumok módosítását. Az elvégzett módosításokról tájékoztatja a Bírálóbizottságot, Közreműködő eljárása esetén a BIO-t. Amenynyiben indokolt, egyeztetést kezdeményez a Bírálóbizottság tagjaival a módosításokat illetően.

p)

Hirdetményi közzététel esetén a BIO vagy Közreműködő Faksz eljárása esetén a
Közreműködő köteles ellenőrizni, hogy a TED-en (Tender European Daily), illetőleg
az EKR-ben megjelent hirdetmény a feladott felhívással megegyezik-e, eltérés esetén
köteles haladéktalanul kezdeményezni a hirdetmény külön jogszabály szerinti
helyesbítését.
a)

felelős:

Megjelent hirdetmény tartal- BIO, Közreműködő
mának ellenőrzéséért:

b)

határidő:

Megjelent hirdetmény tartal- a hirdetmény megjelenését követő 5
mának ellenőrzésére:
munkanapon belül

5.4.2. A Felhívás és a Közbeszerzési Dokumentum módosítása. Az eljárás visszavonása
a)

Amennyiben az ajánlattételi, illetve a részvételi határidő letelte előtt bármely érintett
szervezeti egység kezdeményezése alapján a Felhívás és/vagy a Közbeszerzési Dokumentum módosítása válik szükségessé, az 5.4.1. pont szerinti eljárás megfelelően
alkalmazandó azzal, hogy az e Szabályzatban meghatározott határidők a Kbt.
vonatkozó szabályai szerint rendelkezésre álló időtartam függvényében
rövidülhetnek.

b)

Az ajánlattételi/részvételi határidő szükség szerinti meghosszabbításáról a Bírálóbizottság indokolással ellátott javaslata alapján, az Ügyvezető dönt. A vonatkozó
hirdetmény elkészítésére és közzétételére az 5.4.1. pontban foglaltak megfelelően
alkalmazandók azzal, hogy a Felhívás/Közbeszerzési Dokumentum helyett a határidő
meghosszabbításáról szóló hirdetmény értendő. Az e Szabályzatban meghatározott
határidők a Kbt. vonatkozó szabályai szerint rendelkezésre álló időtartam
függvényében rövidülhetnek.
a)

felelős:

a/1)

az ajánlattételi/részvételi határidő
kezdeményező szermeghosszabbításának kezdemévezeti egység
nyezéséért:
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a/2)

b/1)
b)

határidő:
b/2)

c)

az ajánlattételi/részvételi határidő
meghosszabbítására
vonatkozó Ügyvezető
döntés meghozataláért:
az ajánlattételi/részvételi határidő
meghosszabbításának kezdeméa Kbt. vonatkozó
nyezésére:
rendelkezéseinek fiaz ajánlattételi/részvételi határidő gyelembevételével
meghosszabbítására
vonatkozó
döntés meghozatalára:

A Felhívás szükség szerinti visszavonásáról a kezdeményező indokolással ellátott
javaslata, valamint a BIO ehhez fűzött véleménye alapján, vagy a BIO kezdeményező
szervezeti egységgel véleményeztetett, indokolással ellátott javaslata alapján az
Ügyvezető dönt. A vonatkozó hirdetmény elkészítésére és közzétételére a fentebbi
pontokban
foglaltak
megfelelően
alkalmazandók
azzal,
hogy
a
Felhívás/Közbeszerzési Dokumentum helyett a Felhívás visszavonásáról szóló
hirdetmény értendő.
Az e Szabályzatban meghatározott határidők a Kbt. vonatkozó szabályai szerint
rendelkezésre álló időtartam függvényében rövidülhetnek.

a)

b)

a/1)

A Felhívás visszavonásának kez- kezdeményező szerdeményezéséért:
vezeti egység, BIO

a/2)

A Felhívás visszavonásával kap- BIO
csolatos vélemény kialakításáért:
kezdeményező szervezeti egység

a/3)

a Felhívás visszavonására vonatÜgyvezető
kozó döntés meghozataláért:

b/1)

a Felhívás visszavonásának kezdeményezésére:

felelős:

határidő:

b/2)
b/3)

a Kbt. vonatkozó
a Felhívás visszavonásával kaprendelkezéseinek ficsolatos vélemény kialakítására:
gyelembevételével
a Felhívás visszavonására vonatkozó döntés meghozatalára:

5.4.3. Kiegészítő tájékoztatás, helyszín bejárás
a)

A BIO köteles gondoskodni a kiegészítő tájékoztatás nyújtására vonatkozó kérések
kezeléséről, a műszaki-szakmai, pénzügyi-gazdasági és jogi kérdéseknek a Bírálóbizottság részére történő továbbításáról. A Bírálóbizottság közbeszerzési tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező tagja köteles a műszaki-szakmai jellegű kiegészítő
kérdésekre adandó válasz tervezetét, a Bírálóbizottság jogi szakértelemmel rendelkező tagja köteles a jogi jellegű kiegészítő kérdésekre adandó válasz tervezetét, a
Bírálóbizottság pénzügyi-gazdasági szakértelemmel rendelkező tagja köteles a pénzügyi-gazdasági jellegű kiegészítő kérdésekre adandó válasz tervezetét összeállítani
és megküldeni a BIO részére. A közbeszerzési tárgyú kiegészítő tájékoztatás-kérésre
adandó választervezetet a BIO állítja össze. A BIO a Bírálóbizottság illetékes tagjai
által előkészített válasz-tervezetet véglegesíti és a Bírálóbizottság részére megküldi,
valamint a válasz-tervezetet közbeszerzési szempontból véleményezi, véleményéről
tájékoztatja a Bírálóbizottságot.
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b)

A Bírálóbizottság az összeállított kiegészítő-tájékoztatás tervezetet köteles véleményezni és egyetértése esetén jóváhagyni. A BB általi jóváhagyást követően a kiegészítő tájékoztatásra adandó választ az Ügyvezető hagyja jóvá.

c)

A Bírálóbizottság és a BIO vezető általi jóváhagyást követően a kiegészítő
tájékoztatás ajánlattevők/részvételre jelentkezők részére történő megküldéséről,
rendelkezésre bocsátásáról a BIO köteles gondoskodni.

a)

b)

felelős:

határidő:

a/1)

a kiegészítő tájékoztatás kérések
kezeléséért, a műszaki-szakmai,
pénzügyi-gazdasági
és
jogi BIO
kérdéseknek a Bírálóbizottság részére történő továbbításáért:

a/2)

a műszaki-szakmai, pénzügyi-gazdasági és jogi jellegű kiegészítő Bírálóbizottság megkérdésekre adandó válasz tervezet felelő szakértelemösszeállításáért, szakmai megfele- mel rendelkező tagja
lőségéért:

a/3)

a Bírálóbizottság tagja által adott
kiegészítő tájékoztatás tervezetének közbeszerzési szempontú véleményezéséért:

a/4)

a közbeszerzési tárgyú kiegészítő
tájékoztatás kérésre adandó választervezet összeállításáért, megfelelőségéért:

a/5)

a kiegészítő tájékoztatás tervezeBírálóbizottság
tének jóváhagyásáért:

BIO

a/6)

kiegészítő tájékoztatás ajánlatte- BIO
vők / részvételre jelentkezők részére történő megküldéséért:

b/1)

a kiegészítő tájékoztatás kezelé- folyamatos, azonnal
sére, a műszaki-szakmai, pénzügyi-gazdasági
és
jogi
kérdéseknek a Bírálóbizottság részére történő továbbítására:

b/2)

a műszaki-szakmai, pénzügyi-gaz- a BIO által megadott
dasági és jogi kérdésekre adandó határidőben
válasz tervezet összeállítására és
BIO részére történő megküldésére:

b/3)

a Bírálóbizottság tagja által adott a BIO által megadott
kiegészítő tájékoztatás tervezeté- határidőben
nek közbeszerzési szempontú véleményezéséért:

b/4)

a közbeszerzési tárgyú kiegészítő a BIO által megadott
tájékoztatás kérésre adandó vá- határidőben
lasztervezet összeállításáért, megfelelőségéért:
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d)

b/5)

kiegészítő tájékoztatás kérésre a kiegészítő tájékozadandó választervezet jóváhagyá- tatás tervezet BIO
sára a Bírálóbizottság által:
általi megküldését
követően 1 munkanapon belül

b/6)

kiegészítő tájékoztatás kérésre a BB általi jóváhaadandó választervezet ügyvezetői gyást követően 1
jóváhagyására előterjesztés a BIO munkanapon belül
vezető által:

b/7)

kiegészítő tájékoztatás ajánlatte- az ügyvezetői jóvávők/részvételre jelentkezők ré- hagyást követően a
szére történő megküldésére
Kbt. vonatkozó rendelkezései szerinti
határidő lejártáig

Konzultáció/helyszíni bejárás esetén a kezdeményező szervezeti egység köteles
gondoskodni a konzultáció, illetőleg a bejárás helyszínének biztosításáról. A
konzultációról/helyszíni bejárásról szóló jegyzőkönyv készítéséről a BIO köteles gondoskodni és a kezdeményezővel történt egyeztetését követően gondoskodni a
megküldésről az érintett gazdasági szereplők részére.
a/1) a helyszín biztosításáért:

a)

felelős:

a konzultáción/helyszíni bejáráson
a/2) elhangzottak egyeztetett jegyzőkönyvezéséért:

kezdeményező szervezeti egység

BIO

a konzultációs jegyzőkönyv/helyszíni bejárásról készült ajánlattea/3)
vők/részvételre jelentkezők részére történő megküldéséért:
b/1) a helyszín biztosítására:

b)

határidő:

a konzultáció/helyszíni bejárás időpontjáig

legkésőbb a konzula jegyzőkönyv elkészítésére, keztáció/helyszíni bejáb/2) deményezővel való leegyeztetérás időpontját követő
sére:
2. munkanapig
b/3) a jegyzőkönyv megküldésére:

legkésőbb a konzultáció/helyszíni bejárás időpontját követő
5. munkanapig

5.4.4. Az ajánlatok/részvételi jelentkezések érkeztetése
a)

EKR-en keresztül bonyolított eljárás esetében az ajánlatok /részvételi jelentkezések
érkeztetését az EKR végzi.

b)

Nem az EKR-ben lefolytatott kivételes eljárás esetén az ajánlattevők/részvételre
jelentkezők által benyújtott ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket az átvevő – adott
esetben a BIO vagy az eljáró Faksz – köteles a beérkezés pontos időpontját (óraperc) feltüntető átvételi elismervénnyel érkeztetni, a pontos érkeztetést a pontos idő
követését biztosító alkalmazással elvégezni. Az érkeztetett ajánlatokat/részvételi
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jelentkezéseket felbontásukig az átvevő – adott esetben a BIO vagy az eljáró Faksz
– őrzi. Amennyiben az ajánlattevő/részvételre jelentkező az ajánlatát/részvételi
jelentkezését az ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő lejárta előtt módosítani,
vagy visszavonni kívánja, erre irányuló, cégszerűen aláírt nyilatkozat és átvételi
elismervény ellenében az ajánlatot/részvételi jelentkezést át kell adni a részére.
5.4.5. Bontás
a)

EKR-en keresztül bonyolított eljárás esetében az ajánlatok bontását az EKR végzi.
EKR-en keresztül lefolytatásra kerülő eljárás esetében az ajánlatok/jelentkezések az
EKR szabályainak megfelelően kerülnek tárolásra, illetve csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező személyek férhetnek hozzá az ajánlatokhoz/jelentkezésekhez.

b)

Nem az EKR-ben lefolytatott kivételes eljárás esetén az ajánlatok/részvételi
jelentkezések
Felhívásban
feltüntetett
helyiségben történő
bontásának
megszervezése, az ajánlattevőknek/részvételre jelentkezőknek az ESZFK épületébe
történő bejutásának biztosítása a BIO kötelezettsége. Az ajánlattételi/részvételi
jelentkezési határidő lejártáig benyújtott ajánlatok bontását az ajánlattételi/részvételi
jelentkezési határidő lejártának időpontjában, illetőleg a Felhívásban megjelölt
időpontban kell megkezdeni. A közbeszerzési szakértő feladata – a kezdeményező
képviselőjének jelenlétében – az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontása,
azoknak a Kbt. vonatkozó rendelkezései szerinti adatainak a bontási eljáráson történő
ismertetése, valamint a bontási eljárásról jegyzőkönyv készítése. Az
ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő lejártát követően benyújtott ajánlat
átvételét nem lehet megtagadni, az ajánlatot/részvételi jelentkezést tartalmazó
csomagot megbontatlanul az eljárás iratanyagával együtt meg kell őrizni. Nem az
EKR-ben lefolytatott kivételes eljárás esetén az ajánlat(ok)/részvételi jelentkezés(ek)
bontását követően az eredeti ajánlat(ok)at/részvételi jelentkezés(ek)et a közbeszerzési szakértő a BIO-n őrzi. Az eredeti ajánlatot/részvételi jelentkezést BIO engedélyével csak a közbeszerzési szakértő és a közreműködő jogosult az ESZFK más
hivatali helyiségébe, az ajánlat(ok)/részvételi jelentkezés(ek) értékelése céljából
átvinni. Az eredeti ajánlatot/részvételi jelentkezést az ESZFK épületéből kivinni csak
jogorvoslati eljárásban, vagy bírósági eljárásban történő bemutatás céljából, vagy
külső szervezet ellenőrzésével kapcsolatban lehet.

5.4.6. Bírálat és értékelés
a)

Az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket a Bírálóbizottság értékeli és bírálja el. A közbeszerzési szakértő elvégzi a Kbt.-ben előírt kizáró okok ellenőrzését, azok hiányát
és a nyilatkozatok, valamint alkalmasságot alátámasztó igazolások beszerzését.
Amennyiben az érvényesség ellenőrzése során az ajánlatokkal/részvételi
jelentkezésekkel kapcsolatban hiánypótlásra, felvilágosítás kérésre, számítási hiba
javítására, aránytalanul alacsony árra vagy költségre, teljesíthetetlen feltétellel
kapcsolatos indokolás kérésre tesz a Bírálóbizottság javaslatot, az
ajánlattevőknek/részvételre jelentkezőknek megküldendő felhívást/tájékoztatást/felkérést a BIO állítja össze a Bírálóbizottság javaslata alapján, melyet a BIO vezetője
hagy jóvá.

b)

Amennyiben a BIO vezetője közbeszerzési szempontból nem ért egyet a
Bírálóbizottság javaslatával és a javaslattól eltérő tartalmú felhívást/
tájékoztatást/felkérést küld meg az ajánlattevőknek/részvételre jelentkezőknek, e
tényről a Bírálóbizottságot tájékoztatni kell.
a)

felelős:

a/1)

kizáró okok ellenőrzése, azok hiáBIO
nyát és a nyilatkozatok, valamint
alkalmasságot alátámasztó igazolások beszerzése, hiánypótlási fel-
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hívás, felvilágosítás kérés, számítási hiba javításáról szóló tájékoztatás, indokoláskérés összeállításáért

b)

a/2)

hiánypótlási felhívás, felvilágosítás
kérés, számítási hiba javításáról
szóló tájékoztatás, indokoláskérés BIO
ajánlattevők/részvételre jelentkezők részére történő megküldéséért:

a/3)

a Bírálóbizottsági javaslattól eltérő
tartalmú felhívásról/tájékoztatásról/felkérésről szóló tájékoztatásért:

BIO vezető

b/1)

kizáró okok ellenőrzése, azok hiányát és az alkalmasságot alátámasztó igazolások beszerzése hiánypótlási felhívás, felvilágosítás
kérés, számítási hiba javításáról
szóló tájékoztatás, indokoláskérés
összeállítására, és az ajánlattevők/részvételre jelentkezők részére történő megküldésére:

legkésőbb BB által
tett javaslatok megérkezését követő 2
munkanapon belül

b/2)

a Bírálóbizottsági javaslattól eltérő a BIO vezető döntétartalmú felhívásról/tájékoztatás- sét követően észról/felkérésről szóló tájékoztatásra: szerű határidőn belül

határidő:

c)

Az EKR-ben lefolytatott eljárás esetén a hiánypótlásként, vagy felvilágosításként,
vagy indokolásként az ajánlattevők/részvételre jelentkezők által megküldött iratok érkeztetését az EKR végzi.

d)

Nem az EKR-ben lefolytatott kivételes eljárás esetén azokat a BIO köteles a
beérkezés pontos időpontját (óra-perc) feltüntető átvételi elismervénnyel érkeztetni,
a pontos érkeztetést a pontos idő követését biztosító alkalmazás használatával kell
elvégezni. A hiánypótlásként, felvilágosításként, vagy indokolásként beérkezett
iratokat felbontásukig a 5.4.5. pont szerinti helyiségben kell elhelyezni. A beérkezett
iratok kezelésére az 5.4.5. pontban foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

e)

A Bírálóbizottság a beérkezett iratok alapján javaslatot tesz az ajánlatok/részvételi
jelentkezések érvényességére vonatkozóan, szükség esetén újabb hiánypótlási felhívásra, vagy felvilágosítás kérésre, vagy indokolás kérésére tesz javaslatot.

a) felelős:

A beérkezett iratok alapján az
ajánlatok/részvételi
jelentkezések
érvényességére vonatkozóan, szükség
esetén újabb hiánypótlási felhívásra, Bírálóbizottság
vagy felvilágosítás kérésre, vagy
indokolás kérésére vonatkozóan javaslattételért:

b) határidő:

A beérkezett iratok alapján az
ajánlatok/részvételi
jelentkezések BIO által kitűzött határérvényességére vonatkozóan, szükség időn belül
esetén újabb hiánypótlási felhívásra,
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vagy felvilágosítás kérésre, vagy
indokolás kérésére vonatkozóan javaslattételre:
f)

Amennyiben az ajánlat/részvételi jelentkezés hiánypótlással nem orvosolható
hiányosságban szenved, a Bírálóbizottság javaslatot tesz a Döntéshozónak az
ajánlat/részvételi jelentkezés érvénytelenné nyilvánítására (köztes döntés). A köztes
döntésre vonatkozó javaslatot az ügyvezetői jóváhagyás előtt a BIO vezetője szignálja. Az ajánlattevőt/részvételre jelentkezőt az ajánlattevőt/részvételre jelentkezőt az
érvénytelenségről tájékoztatni kell.

a)

b)

felelős:

határidő:

a/1)

javaslattételért a hiánypótlással
nem orvosolható hiányosságban
Bírálóbizottság
szenvedő ajánlat / részvételi jelentkezés érvénytelenségéről:

a/2)

az érvénytelenségre vonatkozó jaBIO vezetője
vaslat szignálásáért:

a/3)

az érvénytelenségre vonatkozó ja- BIO
vaslat döntéshozó részére történő
előterjesztéséért:

a/4)

az érvénytelenségről szóló döntéDöntéshozó
sért:

a/5)

az ajánlattevő / részvételre jelent- BIO
kező tájékoztatásáért az érvénytelenségről:

b/1)

a javaslattételre a hiánypótlással
nem orvosolható hiányosságban BIO által kitűzött haszenvedő ajánlat / részvételi jelent- táridőn belül
kezés érvénytelenségéről:

b/2)

az érvénytelenségre vonatkozó ja- javaslattételt követő
vaslat szignálására:
1 munkanap

b/3)

az érvénytelenségre vonatkozó ja- BIO vezetői szignávaslat döntéshozó részére történő lást követő 1 munkaelőterjesztésére:
napon belül

b/4)

előterjesztés
kézaz érvénytelenségről szóló dönhezvételét követő 2
tésre:
munkanapon belül

b/5)

az ajánlattevő / részvételre jelentKbt. szerinti határkező tájékoztatására az érvényteidőben
lenségről:

5.4.7. Tárgyalás
a)

Amennyiben a közbeszerzési eljárás tárgyalásos, vagy az eljárásban tárgyalás
tartására van lehetőség, a tárgyaláso(ko)n a kezdeményező szervezeti egység
vezetője, vagy az általa delegált személy, a BIO vezetője, vagy általa delegált személy valamint az eljáró Faksz, illetve Bírálóbizottságnak egy közbeszerzés tárgya
szerinti, jogi-, illetve pénzügyi-gazdasági szakértelemmel rendelkező tagja köteles
részt venni. A tárgyalás(ok) megtartásának tárgyi feltételeiről (ajánlattevők
beléptetésének biztosítása, tárgyalóterem foglalása) a BIO köteles gondoskodni.
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kezdeményező szervezeti egység,
BIO,
a
közbeszerzési
szakértő
a)

b)

b)

a/1)

tárgyalás(oko)n való részvételért:

a/2)

a tárgyalás(ok) tárgyi feltételeinek BIO
biztosításáért:

b/1)

tárgyalás(oko)n való részvételre:

b/2)

a tárgyalás(ok) időa tárgyalás(ok) tárgyi feltételeinek
pontját
megelőző
biztosítására:
nap

felelős:

határidő:

szükség szerint a Bírálóbizottság
egy
közbeszerzés tárgya
szerinti, jogi-, valamint pénzügyi-gazdasági szakértelemmel rendelkező tagja

a tárgyalások időpontja

Amennyiben indokolt, a tárgyalás(oka)t megelőzően a kezdeményező szervezeti egység vezetője, az PHO vezetője, a BIO vezetője, illetőleg az általuk delegált személy(ek), az eljáró Faksz, valamint a Bírálóbizottság tagjainak részvételével a
tárgyalás(oko)n képviselendő álláspont egyeztetése érdekében megbeszélést lehet
tartani.
kezdeményező,
a/1)
a)

b)

felelős:

határidő:

a megbeszélés(eke)n való részvé- PHO, BIO
telért:
Bírálóbizottság tagjai

a/2)

a megbeszélés(ek) összehívásáért
és tárgyi feltételeinek biztosításá- BIO
ért:

b/1)

a megbeszélés(eke)n való részvé- a
megbeszélések
telre:
időpontja

b/2)

a megbeszélés(ek) összehívására az eljárás határidőiés tárgyi feltételeinek biztosítá- től függően, lehetősára:
ség szerint a tárgyalás időpontját megelőző 2. munkanap

c)

A tárgyalás(ok) első aktusaként az ajánlattevők képviseletében megjelenő
személyeket a tárgyalásra való jogosultság ellenőrzése céljából azonosítani kell.

d)

A tárgyalás(oka)t a kezdeményező szervezeti egység vezetője, vagy az által kijelölt
személy vezeti. A tárgyalás(oko)n elhangzottak alapján adott esetben a BIO vagy az
eljáró Faksz gondoskodik a felek által tett nyilatkozatokat rögzítő jegyzőkönyv
készítéséről, amelynek a résztvevők, valamint az ajánlattevők/részvételre jelentkezők
részére történő megküldéséről.
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a)

b)

felelős:

a/1)

az ajánlattevők képviseletében
közbeszerzési szakmegjelenő személyek azonosítáértő
sáért:

a/2)

a tárgyalás(ok) vezetéséért:

kezdeményező szervezeti egység vezetője, vagy az általa
kijelölt személy

a/3)

a tárgyalási jegyzőkönyv(ek) elkéBIO, az eljáró Faksz
szítéséért:

a/4)

a tárgyalási jegyzőkönyv(ek) megBIO, az eljáró Faksz
küldéséért:

b/1)

az ajánlattevők képviseletében
tárgyalás(ok)
megjelenő személyek azonosítádete
sára:

b/2)

a tárgyalás(ok) vezetésére:

b/3)

lehetőség szerint a
tárgyalás/tárgyalási
forduló lezárását köa tárgyalási jegyzőkönyv(ek) elké- vetően azonnal, illeszítésére:
tőleg az ajánlattevő(k) részére történő
megküldést
megelőző nap

b/4)

a tárgyalási jegyzőkönyv(ek) meg- a Kbt. vonatkozó
küldésére:
rendelkezése szerint

határidő:

kez-

folyamatos

5.4.8. Sorsolás közjegyző jelenlétében
A Kbt. szerinti sorsolás esetén a közjegyző jelenlétében történő sorsolásról a
Bírálóbizottság javaslata alapján az Ügyvezető dönt. A Bírálóbizottság javaslatát a BIO
véleményének jelzése mellett terjeszti az Ügyvezető elé. Az Ügyvezető döntése
alapján – szükség szerint – a BIO köteles gondoskodni arról, hogy az eljárási határidők
által indokolt időpontban a sorsolás közjegyző jelenlétében megtartható legyen.

a)

b)

a/1)

a Kbt. szerinti sorsolás fennállásáBírálóbizottság
ról szóló javaslattételért:

a/2)

a Bírálóbizottság javaslatának vé- BIO
leményezéséért, a javaslat előterjesztéséért:

a/3)

sorsolásról szóló döntésért:

a/4)

a közjegyző rendelkezésre állásá- BIO
nak biztosításáért:

b/1)

valamely
esetkör
a Kbt. szerinti sorsolás fennállásáészlelését követően
ról szóló javaslattételre:
haladéktalanul

felelős:

határidő:

b/2)

Ügyvezető

a Bírálóbizottság javaslatának vé- a javaslat kézhezvéleményezésére, a javaslat előter- telét követő 1 munjesztésére:
kanapon belül
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b/3)

a sorsolásról szóló döntésre:

az előterjesztés kézhezvételét követő 1
munkanapon belül

b/4)

a közjegyző rendelkezésre állásá- a sorsolás időpontnak biztosítására:
jáig

5.4.9. Az ajánlati biztosíték érvényesítése
Amennyiben az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, és
valamely ajánlattevő az ajánlatát az ajánlati kötöttségének ideje alatt visszavonja, a BIO
köteles felkérni a PHO-t az ajánlati biztosíték összegének visszatartására, illetőleg köteles
intézkedni az ajánlattevő pénzintézete, illetőleg biztosítója felé a garancia lehívása,
illetőleg a kezességvállalás érvényesítése iránt.
PHO felkérése az ajánlati biztosíték visszatartásáért:
a)

felelős:

az ajánlattevő pénzintézete, illetőleg
biztosítója felé a garancia lehívása, illetőleg
a kezességvállalás érvényesítése iránti intézkedésért:

BIO

PHO felkérése az ajánlati biztosíték visszatartására:
b)

határidő:

az ajánlat visszaaz ajánlattevő pénzintézete, illetőleg vonását követő 1
biztosítója felé a garancia lehívása, illetőleg munkanapon belül
a kezességvállalás érvényesítése iránti intézkedésre:

5.4.10. Az ajánlati kötöttség meghosszabbítása
Amennyiben az ajánlatok elbírálására az ajánlati kötöttség fennállása alatt nem kerül
sor, a BIO indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően
felkérheti az ajánlattevőket/részvételre jelentkezőket az ajánlataik/részvételi jelentkezésük meghatározott időpontig történő további fenntartására.
felelős:

ajánlati kötöttség lejártának időpontját
megelőzően az ajánlattevők felkéréséért
az ajánlataik meghatározott időpontig
történő további fenntartására:

b)

határidő:

ajánlati kötöttség lejártának időpontját
megelőzően az ajánlattevők felkérésére az
ajánlataik meghatározott időpontig történő
további fenntartására:

c)

kiterjesztés:

az ajánlati kötöttség kiterjesztése nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított 60 napot,
kivéve a Kbt. 70. § (2a) bekezdésének alkalmazása esetén.

a)

BIO

az ajánlati kötöttség
lejártának
időpontját megelőzően

5.4.11. Döntés az eljárás eredményéről
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések érvényességének megítélését követően a
Bírálóbizottság elvégzi az ajánlatok értékelési szempontok szerinti bírálatát, értékelését,
illetőleg a részvételi jelentkezések rangsorolását, és javaslatot tesz az eljárás, illetőleg az
eljárás részvételi szakaszának eredményére az Ügyvezető részére, aki az eredményre
vonatkozó döntést meghozza.
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Az eljárásokkal kapcsolatos, azokhoz szükséges külső ellenőrző szervek jóváhagyását a
BIO szerzi be.

a)

b)

a/1)

ajánlatok/részvételi jelentkezések
bírálati szempontok szerinti elbírálásáért, illetőleg rangsorolásáért, Bírálóbizottság
az eljárás eredményére vonatkozó
javaslattételért:

a/2)

az eljárás eredményére vonatkozó BIO
javaslat Döntéshozó részére történő előterjesztéséért:

a/3)

döntésért az eljárás eredményéről: Döntéshozó

b/1)

ajánlatok/részvételi jelentkezések
bírálati szempontok szerinti elbíráBIO által kitűzött halására, illetőleg rangsorolására, az
táridőn belül
eljárás eredményére vonatkozó javaslattételre:

b/2)

az eljárás eredményére vonatkozó OI vezető általi szigjavaslat döntéshozó részére tör- nálást követő 1 munténő előterjesztésére:
kanapon belül

b/3)

előterjesztés
kézaz eljárás eredményére vonatkozó
hezvételét követő 2
döntésre:
munkanapon belül

felelős:

határidő:

5.4.12. Tájékoztatás az ajánlatkérő döntéséről
Az eljárás eredményéről szóló összegezésnek (a továbbiakban: Összegezés) a minden
ajánlattevő/részvételre jelentkező részére egyidejűleg történő megküldésről a BIO gondoskodik.
A Kbt. szerinti, a szerződés megkötésére, vagy teljesítésére képtelenné válás miatti
eredménytelenségi esetben tájékoztatást kell nyújtani az ajánlattevők részére a szerződés megkötésére, vagy teljesítésére képtelenné válás okairól.

a)

b)

a/1)

az Összegezés elkészítéséért:

a/2)

az Összegezés megküldéséért:

felelős:

BIO
BIO

b/1)

az Összegezés elkészítésére:

döntést
követően
leghamarabb,
de
legkésőbb
három
munkanapon belül

b/2)

az Összegezés megküldésére:

a Kbt. szerinti határidőben

határidő:

5.4.13. Előzetes vitarendezés
a)

Amennyiben az ajánlattevő/részvételre jelentkező, vagy bármely érdekelt gazdasági
szereplő, a közbeszerzés tárgyával összefüggő tevékenységű kamara vagy
érdekképviseleti szervezet előzetes vitarendezésre vonatkozó kérelmet nyújtott be,
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előzetes vitarendezésre vonatkozó választervezetet a Bírálóbizottsági tagok a szakértelmüknek megfelelően elkészítik, így műszaki-szakmai vonatkozású vitarendezési
kérelem esetén a közbeszerzési tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező tag, pénzügyi-gazdasági vonatkozású vitarendezési kérelem esetén a pénzügyi-gazdasági
szakértelemmel rendelkező tag, jogi vonatkozású vitarendezési kérelem esetén a jogi
szakértelemmel rendelkező tag készíti el a választ és küldi meg a BIO részére, amely
összeállítja és közbeszerzési szempontból véleményezi a választervezetet. Közbeszerzési vonatkozású vitarendezési kérelem esetén a BIO készíti el a választ és küldi
meg a Bírálóbizottság részére.
b)

A Bírálóbizottság köteles a választervezetet véleményezni és egyetértése esetén jóváhagyni. A BB általi jóváhagyást követően az előzetes vitarendezési kérelemre
adandó választervezetet az Ügyvezető hagyja jóvá. A jóváhagyást követően a BIO
gondoskodik a válasz megküldéséről a Kbt.-ben meghatározott határidőkre tekintettel.

a)

b)

a/1)

a beérkezett előzetes vitarende- BIO
zési kérelem Bírálóbizottság részére történő továbbításáért:

a/2)

a műszaki-szakmai, pénzügyi-gazBírálóbizottság megdasági és jogi vonatkozású válaszfelelő szakértelemtervezet összeállításáért, szakmai
mel rendelkező tagja
megfelelőségéért:

a/3)

a Bírálóbizottság tagja által készített választervezet közbeszerzési
szempontú véleményezéséért:

a/4)

a közbeszerzési tárgyú vitarendezési kérelemre adandó választervezet összeállításáért, megfelelőségéért:

a/5)

az előzetes vitarendezési kérelemre adandó válasz jóváhagyásá- Ügyvezető
ért:

felelős:

határidő:

BIO

a/6)

az előzetes vitarendezési kére- BIO
lemre adandó válasz megküldéséért:

b/1)

a beérkezett előzetes vitarende- folyamatos, azonnal
zési kérelem BB részére történő továbbítására:

b/2)

a műszaki-szakmai, pénzügyi-gaz- a BIO által megadott
dasági és jogi vonatkozású válasz- határidőben
tervezet összeállításra:

b/3)

a Bírálóbizottság tagja által készí- a BIO által megadott
tett választervezet közbeszerzési határidőben
szempontú véleményezésére:

b/4)

a közbeszerzési tárgyú vitarende- a BIO által megadott
zési kérelemre adandó választer- határidőben
vezet összeállítására:
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b/5)

a Bírálóbizottság álaz előzetes vitarendezési kéretali jóváhagyást kölemre adandó válasz jóváhagyávetően 1 munkanasára az Ügyvezető által:
pon belül

b/6)

az előzetes vitarendezési kére- A Kbt. szerinti határlemre adandó válasz megküldé- időben
sére:

5.4.14. Tájékoztatásnyújtás
a)

Amennyiben az érvényes ajánlatot benyújtók a Kbt.-ben meghatározott módon és azzal összhangban kérelmezik, akkor tájékoztatást kérhetnek a nyertes ajánlat
jellemzőiről és az általa tett ajánlathoz viszonyított előnyeiről, valamint tárgyalásos
eljárás, versenypárbeszéd és innovációs partnerség esetén az ajánlattevőkkel
folytatott tárgyalások és párbeszéd menetéről, figyelembe véve a nyertes ajánlattevő
üzleti titokhoz fűződő érdekeit is.

b)

A Kbt. vonatkozó rendelkezése alapján a kérésre adandó tájékoztatás tervezetét a
BIO a Bírálóbizottsággal egyeztetve köteles összeállítani, és az Ügyvezető jóváhagyását követően az ajánlattevőnek megküldeni.
Beérkezett tájékoztatáskérésre adandó válasz
elkészítéséért:
BIO, Bírálóbizottság
a)

felelős:
Ügyvezető
Választervezet
gyásáért:

b)

jóváha-

Beérkezett tájékoztatáskérésre adandó válasz
elkészítésére és jóváha- a Kbt. szerinti határidőben
gyására:

határidő:

5.4.15. Iratbetekintés
a)

Amennyiben ajánlattevők a Kbt.-ben meghatározott módon kérelmezik, akkor
betekinthetnek más gazdasági szereplő ajánlatának, részvételi jelentkezésének –
ideértve a hiánypótlást, felvilágosítást, indokolást – üzleti titkot nem tartalmazó részébe. Az iratbetekintés során a BIO – adott esetben az eljáró Faksz – gondoskodik
az iratbetekintésen történő ajánlatkérői részvételről, a jelenléti ív és jegyzőkönyv
készítéséről, továbbá az ajánlat/részvételi jelentkezés gazdasági szereplő által a
feltételezett jogsértés kapcsán megjelölt részének rendelkezésre állásáról azzal,
hogy a betekintést az ajánlatkérő a gazdasági szereplő által megjelölt feltételezett
jogsértéshez kapcsolódó jogérvényesítéséhez szükséges mértékben köteles
biztosítani munkaidőben. Más gazdasági szereplő ajánlatának vagy részvételi
jelentkezésének teljes körű átvizsgálása a betekintés körében nem biztosítható. A
BIO az iratbetekintésről a Bírálóbizottságot is tájékoztatja.

b)

A BIO vezetője a betekintést megelőzően megállapítja, hogy a kérelem alapján mely
dokumentumokba/dokumentumrészekbe és milyen módon tekinthet be a kérelmező.
a) felelős:

a/1)

Az iratbetekintés során történő
ajánlatkérői részvételért, valamint a

BIO ügyintézője
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jelenléti ív és jegyzőkönyv elkészítéséért:

a/2)

az ajánlat/részvételi jelentkezés gazdasági szereplő által a feltételezett
jogsértés kapcsán megjelölt részének
rendelkezésre állásáért:

BIO , eljáró Faksz

Az iratbetekintés során történő
ajánlatkérői részvételre:
a jelenléti ív és jegyzőkönyv elkészítésére:

b) határidő:

az ajánlat/részvételi jelentkezés gazdasági szereplő által a feltételezett
jogsértés kapcsán megjelölt részének
rendelkezésre állására:

a Kbt. szerinti határidőben

5.4.16. Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató
Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató(ka)t (a továbbiakban: Tájékoztató) a BIO állítja
össze és küldi meg a Közbeszerzési Hatóság részére. A Tájékoztató megjelentetése
kapcsán szükséges intézkedésekre az 5.4.1. pont szabályait kell megfelelően alkalmazni.
a)

b)

felelős:

eljárás eredményéről szóló tájé- közbeszerzési szakértő
koztató összeállítása, feladása

határidő:

a szerződéskötést (az eljárás eredménytelenné nyileljárás eredményéről szóló tájé- vánításáról vagy a szerzőkoztató összeállítása, feladása
déskötés megtagadásáról
szóló ajánlatkérői döntést)
követően azonnal

5.4.17. Az ajánlati biztosíték visszautalása és felszabadítása
Amennyiben az eljárásban ajánlati biztosítékot kellett nyújtani, az ajánlati biztosíték
összegének visszautalásáról, illetőleg – szükség szerint – a pénzügyi intézmény vagy
biztosító által kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény, illetőleg
garancia felszabadításáról gondoskodni kell.

a)

b)

felelős:

a/1)

a visszautalás PHO-nál történő BIO
kezdeményezéséért:

a/2)

az ajánlati biztosíték visszautaláPHO vezetője
sáért:

a/3)

a kötelezvény/garancia felszabadíPHO
tásáért

b/1)

a felmerülést kövea visszautalás PHO-nál történő
tően 4 munkanapon
kezdeményezésére:
belül

b/2)

az ajánlati biztosíték visszautalá- a felhívás visszavosára:
nását, az ajánlat ér-

határidő:
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b/3)

vénytelenné nyilvánítását, vagy az eljárás eredményéről az
ajánlattevőknek
megküldött értesítést követő 10 napon
belül;
a nyertes ajánlattevő, valamint – ha
az összegezésben
megjelölésre került –
a második legkedvezőbb ajánlatot tevő
részére a szerződéskötést követő 10
napon belül, kivéve,
ha a biztosíték az
ajánlati felhívás szerint a megkötött
szerződést megerősítő
mellékkötelezettséggé válik.
a felhívás visszavonását, az ajánlat érvénytelenné nyilvánítását, vagy az eljárás eredményéről az
ajánlattevőknek
megküldött értesítést követő 10 napon
belül;
a
nyertes
ajánlattevő, valamint
–
ha
az
összegezésben
kötelezvény /garancia felszabadí- megjelölésre került –
tására:
a
második
legkedvezőbb
ajánlatot
tevő
részére
a
szerződéskötést
követő 10 napon
belül, kivéve, ha a
biztosíték az ajánlati
felhívás szerint a
megkötött
szerződést
megerősítő
mellékkötelezettség
gé válik.

5.4.18. Jogorvoslati eljárás
a)

Amennyiben a Döntőbizottság értesíti az ESZFK-t arról, hogy jogorvoslati eljárást
indított az ESZFK valamely közbeszerzési eljárása ellen, a BIO gondoskodik a
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Döntőbizottság számára az EKR-ben hozzáférés biztosításáról az adott eljárás
tekintetében.
b)

A BIO a Bírálóbizottsági tagok bevonásával összeállítja és az Ügyvezető elé felterjeszti jóváhagyásra az ESZFK tárgyban tett észrevételeit és gondoskodik az
észrevétel Közbeszerzési Döntőbizottság részére történő megküldéséről. A BIO
szükség esetén más szervezeti egységet is bevonhat.

a/1)

a)

b)

az eljárási iratanyag Döntőbizott- BIO
ság részére való hozzáférhetővé
tételéért az EKR-ben:
BIO, Bírálóbizottság
bevonásával

a/2)

az ESZFK észrevételeinek összeállításáért:

a/3)

az ESZFK észrevételeinek jóváhaÜgyvezető
gyásáért:

a/4)

az észrevételek Döntőbizottság ré- BIO
szére történő megküldéséért:

b/1)

a jogorvoslati eljárás
megindításáról kezaz eljárási iratanyag tekintetében
deményezéséről
hozzáférés biztosítása az EKRszóló értesítés kézben a Döntőbizottság részére:
hezvételét követően
haladéktalanul

b/2)

a b/3) pont alatti haaz ESZFK észrevételeinek összetáridő figyelembevéállítására és jóváhagyására:
telével

b/3)

a Döntőbizottság álaz észrevételek Döntőbizottság rétal kitűzött határidőszére történő megküldésére:
ben

felelős:

határidő:

c)

A Döntőbizottság jogorvoslati eljárásának megindításáról szóló értesítés
kézhezvételét követően a BIO egyeztet a Bírálóbizottság tagjaival és a
kezdeményező szervezeti egységgel arról, hogy szükséges és indokolt-e a
folyamatban lévő közbeszerzési eljárást felfüggeszteni.

d)

A BIO előterjesztése alapján az Ügyvezető dönt a közbeszerzési eljárás
felfüggesztéséről.

e)

Az Ügyvezető döntése alapján a BIO gondoskodik a Döntőbizottság és az
ajánlattevők tájékoztatásáról.

a)

a/1)

az egyeztetés kezdeményezéséért, a felfüggesztéssel kapcsolatBIO
ban kialakított álláspont Ügyvezető
elé terjesztéséért:

a/2)

az előterjesztés jóváhagyásáért:

a/3)

a Döntőbizottság és az ajánlatteBIO
vők értesítéséért:

felelős:

Ügyvezető
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b)

b/1)

az egyeztetés kezdeményezésére,
a felfüggesztéssel kapcsolatban kialakított álláspont Ügyvezető elé
terjesztésére:

a Döntőbizottság értesítésének kézhezvételét követően haladéktalanul

b/2)

az előterjesztés jóváhagyására:

az előterjesztés kézhezvételét követően
haladéktalanul

b/3)

a Döntőbizottság és az ajánlatte- a jóváhagyást kövevők értesítésére:
tően haladéktalanul

határidő:

f)

Amennyiben a Döntőbizottság tárgyalás tartásáról értesíti az ESZFK-et, a BIO a
kezdeményező szervezeti egység, a Bírálóbizottság és szükség esetén a Faksz
kialakítja az ESZFK álláspontját (indokolt esetben egyeztetés tartásával, amelyen a
Bírálóbizottságon túl a kezdeményező szervezeti egység köteles a teljes eljárást
ismerő, kompetens személlyel képviseltetni magát).

g)

A BIO és a kezdeményező szervezeti egység minden esetben köteles biztosítani a
közbeszerzési eljárásban az érintett szakértelmet képviselő Bírálóbizottsági tag(ok)
részvételét a Döntőbizottság tárgyalásán. Amennyiben ezen személy(ek) részvétele
nem lehetséges a tárgyaláson, a BIO, illetve a kezdeményező szervezeti egység
köteles a közbeszerzési, illetve a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel
rendelkező, a teljes eljárást részletesen ismerő személy részvételét biztosítani a
Döntőbizottsági tárgyaláson. A BIO emellett gondoskodik arról, hogy a megindított
jogorvoslati eljárásban felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (vagy
ügyvéd, jogtanácsos) részvétele biztosított legyen.

h)

a)

felelős:

BIO, kezdeményező szera Döntőbizottság tárgyalásán törvezeti egység, Bírálóbizottténő részvételért:
sági tagok, Faksz

b)

határidő:

a Döntőbizottság tárgyalásán tör- a Döntőbizottsági tárgyalás
ténő részvételre:
időpontja

Az
ESZFK
Döntőbizottsági
tárgyaláson
történő
képviseletére
szóló
meghatalmazások elkészítéséről és az Ügyvezető általi jóváhagyatásáról, valamint a
tárgyaláson történő rendelkezésre bocsátásáról a BIO gondoskodik.

a)

b)

felelős:

a/1)

a meghatalmazások elkészítésé- BIO
ért:

a/2)

a meghatalmazások aláíratásáért:

a/3)

a meghatalmazások tárgyaláson A BIO vezetője által
történő rendelkezésre állásáért:
kijelölt képviselő

b/1)

a tárgyalás időponta meghatalmazások elkészítéjának figyelembevésére:
telével

b/2)

a meghatalmazások aláíratására:

határidő:

BIO

a megbízás kézhezvételét követően haladéktalanul
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b/3)

a meghatalmazások tárgyaláson
a tárgyalás időponttörténő rendelkezésre állásának
jának kezdete
biztosítására:

i)

A Döntőbizottság által a tárgyaláson kiegészítésként kért irat, illetve információ
összeállításáról, illetve megküldéséről – a kezdeményező szervezeti egységgel és a
Bírálóbizottsággal történt egyeztetést követően – az Ügyvezető általi jóváhagyást
követően az eljáró Faksz, vagy megbízott ügyvéd gondoskodik.

j)

A kiegészítő információt tartalmazó tájékoztatásra a fentiek szerinti eljárás
megfelelően alkalmazandó.

k)

Amennyiben a Döntőbizottság érdemi határozatában az ESZFK-re nézve marasztaló
döntést hoz, a BIO haladéktalanul gondoskodik a kezdeményező szervezeti egység
és a Bírálóbizottság tagjainak közreműködésével arra vonatkozó álláspont
kialakításáról, hogy indokolt-e a Döntőbizottság érdemi határozatának bírósági
felülvizsgálatát kérelmezni a Döntőbizottságnál, valamint – amennyiben a
Döntőbizottság megsemmisítette az ESZFK eljárásban hozott valamely döntését –
indokolt-e az eljárás eredménytelenné nyilvánítása. Amennyiben a döntés pénzügyigazdasági vonatkozású megállapítást is tartalmaz, úgy az álláspont kialakításába be
kell vonni közbeszerzési eljárás fedezetigazolásának pénzügyi ellenjegyzésére
jogosult szervezeti egységet is. Amennyiben indokolt, egyeztető ülés tartására is sor
kerülhet.

l)

A kialakított végleges állásfoglalás Ügyvezető elé terjesztéséről a BIO gondoskodik.

m) Amennyiben az Ügyvezető döntése értelmében az ESZFK kezdeményezi a bírósági
felülvizsgálatot, az ESZFK nevében eljáró jogi képviselő gondoskodik a keresetlevél
Döntőbizottsághoz történő benyújtásáról.

a)

b)

felelős:

a/1)

a kiegészítésként kért irat, illetve
Faksz, vagy megbíinformáció összeállításáról, illetve
zott ügyvéd
megküldéséért:

a/2)

a felülvizsgálattal és adott esetben
az eredménytelenné nyilvánítással
BIO
kapcsolatos álláspont kialakításának kezdeményezéséért:

a/3)

BIO, Bírálóbizottság,
az álláspont kialakításában való kezdeményező szerrészvételért:
vezeti egység, indokolt esetben a PHO

a/4)

a végleges állásfoglalásának az
BIO
Ügyvezető elé terjesztéséért:

a/5)

az állásfoglalás jóváhagyásáért:

a/6)

a keresetlevél Döntőbizottság ré- az ESZFK nevében
szére történő megküldéséért:
eljáró jogi képviselő

b/1)

a kiegészítésként kért irat, illetve Döntőbizottság által
információ összeállításáról, illetve megjelölt határidőmegküldésére:
ben

b/2)

a felülvizsgálattal és adott esetben
az eredménytelenné nyilvánítással a
Döntőbizottság
kapcsolatos álláspont kialakításá- marasztaló határonak kezdeményezésére:

határidő:

Ügyvezető
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zatának kézhezvételét követően haladéktalanul

5.5.

b/3)

az álláspont véglea kialakított állásfoglalásának az
gesítését követő 2
Ügyvezető elé terjesztésére:
munkanapon belül

b/4)

az állásfoglalás jóváhagyására:

b/5)

a
Döntőbizottsági
a keresetlevél Döntőbizottság ré- határozat kézhezvészére történő megküldésére:
telét követő 15 napon belül

az állásfoglalás előterjesztését követő 1
munkanapon belül

A közbeszerzési eljárás eredményeképp megkötött szerződés

5.5.1. Szerződéskötés
a)

A közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötésre kerülő szerződés
megkötését a BIO kezdeményezi. A szerződések megkötésére vonatkozó eljárásra a
Szerződések Megkötésének eljárásrendjéről szóló mindenkor hatályos ügyvezetői
Utasításban foglalt szabályok az irányadók.

felelős

a)

határidő

b)

a/1)

a szerződéskötés kezdeménye- BIO
zéséért:

a/2)

a kiegészítő információ meg- kezdeményező
adásáért:
szervezeti egység, BIO

b/1)

a szerződéskötés kezdeménye- az eljárást lezésére:
záró
döntés
kézhezvételét
követően azonnal

b/2)

a kiegészítő információ meg- a kiegészítő inadására:
formáció kérését követően
azonnal

b) A szerződéskötésre irányadó határidőkről, az összegezés megküldésének időpontjára és a szerződéskötési moratórium lejártára is figyelemmel a BIO értesíti a Bírálóbizottságot és a kezdeményező szervezeti egységet.

a)

a/1)

a véglegesített szerződéstervezet
BIO
jogi szignózásáért:

a/2)

a véglegesített szerződésterveze- BIO
tet szignózók, valamint a szakmai

felelős:
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és a pénzügyi ellenjegyzésre jogosultak e-mailben történő értesítéséért a szignózásra, illetve az ellenjegyzésre nyitva álló időintervallumról:

b)

határidő:

a/3)

a véglegesített szerződéstervezetet szignózók, valamint ellenjegy- szignózók,
zők személyes megjelenéssel tör- szakmai és pénzügyi
ténő szignózásért, illetve ellenjegy- ellenjegyző(k)
zéséért:

b/1)

a szerződéstervezet
a véglegesített szerződéstervezet véglegesítését köjogi szignózására:
vető 1 munkanapon
belül

b/2)

a véglegesített szerződéstervezetet szignózók, valamint a szakmai
és a pénzügyi ellenjegyzésre jogo- jogi szignózását kösultak e-mailben történő értesíté- vetően haladéktalasére a szignózásra, illetve ellen- nul
jegyzésre nyitva álló időintervallumról:

b/3)

a véglegesített szerződéstervezetet szignózók, valamint ellenjegy- az
értesítésben
zők személyes megjelenéssel tör- meghatározott időinténő szignózására, illetve ellen- tervallumon belül
jegyzésére:

c) Amennyiben a közbeszerzési eljárás nyerteseként kihirdetett/megjelölt ajánlattevő az
érdekkörében felmerült okból nem köti meg a szerződést, BIO köteles a nyertest
követő legkedvezőbb ajánlatot benyújtott ajánlattevőt – amennyiben ilyen ajánlattevő
megjelölésére az eljárás eredményéről hozott döntésben sor került és az
összegezésben is megjelölésre került – értesíteni arról, hogy az ESZFK vele köti meg
a szerződést, egyidejűleg a visszalépett ajánlattevőt tájékoztatni arról, hogy az
ESZFK a szerződést más ajánlattevővel köti meg.
d) A BIO a nyertes szerződéskötéstől való visszalépése esetén – amennyiben az
eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték nyújtásához volt kötve – értesíti a PHO
vezetőt az ajánlati biztosíték összegének visszatartásáról, illetőleg intézkedik a
nyertesként kihirdetett/megjelölt ajánlattevő pénzintézete, illetőleg biztosítója felé a
garancia lehívása, illetőleg a kezességvállalás érvényesítése iránt.
e)

A nyertest követő legkedvezőbb ajánlatot tevővel történő szerződéskötésre az 5.5.1.
a)-d) pontok és jelen alfejezet rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy
a szerződést lehetőség szerint a lehető legközelebbi időpontban kell megkötni.

a)

a/1)

a nyertest követő legkedvezőbb
ajánlatot benyújtott vállalkozás érBIO
tesítéséért, valamint a visszalépett
ajánlattevő tájékoztatásáért:

a/2)

a PHO vezető értesítéséért, illetőleg a garancia lehívásáért, vagy
BIO
kezességvállalás érvényesítéséért:

felelős:
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b/1)
b)

határidő:
b/2)

f)

a nyertest követő legkedvezőbb
ajánlatot benyújtott vállalkozás értesítésére, valamint a visszalépett
ajánlattevő tájékoztatására:

a
szerződéskötés
eredménytelenül eltelt időpontját, illetőleg a nyertes ajánlata PHO értesítésére, illetőleg a ga- tevő értesítését körancia lehívására, vagy kezesség- vetően haladéktalanul
vállalás érvényesítésére:

A BIO a szerződéskötés után köteles haladéktalanul gondoskodni az aláírt szerződés
beszkenneléséről és a PHO részére történő megküldéséről. A BIO gondoskodik a
szerződésnek a Kbt.-ben, illetve annak végrehajtási rendeleteiben foglaltak szerinti
közzétételéről a megfelelő adatbázisokban (EKR, CORE).

g) A BIO gondoskodik az aláírt szerződés egy példányának a kezdeményező szervezeti
egység részére történő eljuttatásáról.

a)

b)

a/1)

az aláírt szerződés beszkennelése, a PHO részére történő eljut- BIO
tatásáért:

a/2)

az aláírt szerződés közzétételéért:

b/1)

a szerződés aláíráaz aláírt szerződés beszkennelése
sát követő 5 munkaPHO részére történő eljuttatására:
napon belül

b/2)

az aláírt szerződés közzétételére:

felelős:

határidő:

BIO

a vonatkozó jogszabályi határidőn belül

5.5.2. A szerződés módosítása
a)

A szerződés módosítását a kezdeményező szervezeti egység az 5.2.3. pont szerinti
dokumentumok elkészítésével kezdeményezi.

b)

A szerződésmódosítás szövegét a BIO készíti el.

c)

A szerződésmódosítással kapcsolatos, külső ellenőrző szervek jóváhagyását a BIO
szerzi be.

a)

b)

felelős:

határidő:

a/1)

az 5.2.3. pont szerinti iratok kezdeményező
elkészítéséért:
egység

b/1)

a módosítást megalapozó
Az 5.2.3. szerinti iratok elké- körülményről történő tudoszítésére:
másszerzést követően észszerű határidőben

szervezeti

d)

A szerződésmódosítás (ill. a megrendelést érintő módosítás) elkészítésére,
aláírására és az aláírt példányok szétosztására a „Szerződéskötés” címszó alatt
meghatározott eljárások megfelelően alkalmazandók.

e)

A Kbt. szerinti szerződésmódosításra vonatkozó tájékoztató összeállításáról és feladásáról a BIO köteles gondoskodni a szerződésmódosítás aláírását követően, a
Kbt.-ben és annak végrehajtási rendeleteiben meghatározott határidők figyelembe
vételével.
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a)

b)

f)

felelős:

a Kbt. szerinti szerződésmódosításra BIO
vonatkozó tájékoztató elkészítéséért,
feladásááért:

határidő:

a Kbt. szerinti szerződésmódosításra a szerződésmódosítás
vonatkozó tájékoztató elkészítésére, fel- időpontját követően a jogadására:
szabályi határidő figyelembe vételével

A fenti eljárásrend alkalmazandó a beszerzési eljárások eredményeképpen
megkötött szerződések módosítására is, a hirdetmény összeállítására és feladására
vonatkozó rendelkezések kivételével.

5.5.3. A szerződés teljesítése
a)

A közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött szerződést a Felhívásban és
Közbeszerzési Dokumentum meghatározott, (adott esetben) a kiegészítő tájékoztatásban és a szerződésben rögzített feltételek, valamint a nyertes ajánlatban tett vállalások szerint kell teljesíteni.
Ennek körében a PHO köteles:
aa) a kezdeményező szervezeti egység által átadott teljesítésigazolás 1 példánya
alapján a teljesítés szerződésszerűségét folyamatosan ellenőrizni, a szerződésszerű teljesítést átvenni és a teljesítést dokumentálni,
ab)

a teljesítésbe bevont alvállalkozók, illetve szakemberek változásáról való tudomásszerzést követően a Kbt. vonatkozó rendelkezései alapján ellenőrizni a
megváltozott alvállalkozókat a BIO közreműködésével,

ac)

a Kbt. vonatkozó rendelkezése szerint nyilatkozni a teljesítés elfogadásáról,
illetve elutasításáról, építési beruházás esetén a Kbt. vonatkozó rendelkezése
szerint gondoskodni az átadás-átvételi eljárás megkezdéséről és befejezéséről, valamint a teljesítés igazolásáról,

ad)

kötbérigény vagy teljesítési biztosíték érvényesítésére vonatkozó intézkedést
kezdeményezni, amennyiben az ESZFK a szerződés szerint kötbérre vagy
teljesítési biztosítékra jogosult, ha a teljesítés mennyiségi, minőségi vagy más
jellemzői alapján a jogosultság beálltát eredményező körülmény(ek) lép(nek)
fel.

a)

a/1)

a teljesítés ellenőrzéséért és átvé- kezdeményező
teléért, dokumentálásért:
szervezeti egység

a/2)

a teljesítés elismeréséről, illetve az
elismerés megtagadásáról szóló
nyilatkozat kiállításáért, építési beruházás esetén az átadás-átvételi
eljárás megkezdéséért és befejezéséért, valamint a teljesítés igazolásáért:

a/3)

a teljesítésigazolásnak a pénzügyi
teljesítést lebonyolító szervezeti
egységhez történő benyújtásáért:

a/4)

a szerződést biztosító mellékkötelezettség érvényesítésére vonatkozó intézkedés kezdeményezéséért:

felelős:

PHO
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b/1)

a teljesítés ellenőrzésére és átvé- a szerződésben
telére:
előírt határidő

a teljesítés elismeréséről, illetve az
elismerés megtagadásáról szóló
nyilatkozat kiállítására, építési beb/2) ruházás esetén az átadás-átvételi
eljárás megkezdésére és befejezésére, valamint a teljesítés igazolására:

b)

határidő:

az ajánlattevőként
szerződő fél teljesítésétől vagy az
erről szóló írásbeli
tájékoztató kézhezvételétől számított 8 napon belül, építési beruházás esetén az
átadás-átvételi eljárás
lefolytatására a szerződésben foglaltak szerint

a
gazdálkodási
ügyrendben meghatározott határa teljesítésigazolásnak a pénzügyi
időben, amely bizb/3) teljesítést lebonyolító szervezeti
tosítja a szerzőegységhez történő benyújtására:
désben meghatározott fizetési határidő betartását
a kötbérre való joa szerződést biztosító mellékkötegosultság
meglezettség érvényesítésére vonatb/4)
nyílásától számíkozó intézkedés kezdeményezétott 5 munkanasére:
pon belül
b) A szerződést biztosító mellékkötelezettség érvényesítésére vonatkozó intézkedést
a kezdeményezőnek a BIO részére történő – a PHO egyidejű értesítése mellett –
bejelentéssel kell kezdeményeznie, megadva:
ba) a szerződést biztosító mellékkötelezettség érvényesítésére okot adó körülményt,
bb)

a szerződést biztosító mellékkötelezettségre való jogosultság megnyílásának
napját,

bc)

az érvényesíteni kívánt összeget,

bd)

minden más, a tárgy szempontjából lényeges tényt és körülményt.

A PHO értesíti az ajánlattevőként szerződést kötő felet a szerződést biztosító mellékkötelezettség érvényesítéséről, és annak módjáról.
Az értesítést a kezdeményező vezetője köteles szignózni, ezt követően továbbítani a
PHO vezető számára, aki köteles az értesítést szignózni majd továbbítani a BIO
számára.

a)

felelős:

a/1)

a szerződést biztosító mellékkötelezettség érvényesítésére vonatkezdeményező szerkozó intézkedés kezdeményezévezeti egység
séért, és a ba)-bd) pontokban szereplő információk megadásáért:
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b)

c)

d)

a/2)

a pénzügyi, illetve szakmai szigPHO, illetve a keznózásért, és az értesítés továbbídeményező
tásáért:

a/3)

az ajánlattevőként szerződést
PHO
kötő fél értesítéséért:

b/1)

a szerződést biztosító mellékkötelezettség érvényesítésére vonatkozó intézkedés kezdeményezésére, és a ba)-bd) pontokban szereplő információk megadására:

b/2)

a szignózásra mega pénzügyi, illetve szakmai szigküldött értesítés kéznózásra, és az értesítés továbbíhezvételét követő 2
tására:
munkanapon belül

b/3)

az ajánlattevőként
kötő fél értesítésére:

határidő:

a szerződést biztosító
mellékkötelezettségre való jogosultság megnyílásától számított 5 munkanapon belül

a kezdeményezés
szerződést kézhezvételét
követő 5 munkanapon
belül

A kötbérigény érvényesítésének módja:
ca) a kötbérigény beszámítására a Kbt.-ben, a vonatkozó jogszabályokban és a
szerződésben rögzített rendelkezések teljesülése és feltételek fennállása estén kerülhet sor;
cb)

rész-, illetve végszámla kiállítása esetén – amennyiben a számla összege
meghaladja az érvényesíteni kívánt kötbér összegét – a számla nettó összegéből történő levonással, vagy a számla teljes összegével szembeni beszámítással;

cc)

részszámla kiállítása esetén – amennyiben a számla összege nem éri el az
érvényesíteni kívánt kötbér összegét – a számla teljes összegének a kötbérigény összegébe történő beszámítással, és a kötbérigény fennmaradó összegének a következő számlá(k)ba történő beszámításával, vagy az(ok) összegéből történő levonással;

cd)

végszámla kiállítása esetén - amennyiben a számla összege nem éri el az
érvényesíteni kívánt kötbér összegét – a számla teljes összegének a kötbérigény összegébe történő beszámítással, és a kötbérigény fennmaradó összegére az 5.5.3. b) pont szerinti eljárás alkalmazásával;

ce)

amennyiben számla kiállítására nem kerül sor, a kötbér teljes összegének
megfizetésére történő felszólítással.

Az ESZFK a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések
teljesítéséről köteles a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési
Adatbázisban és/vagy a CORE-ben, illetve az EKR-ben közzétenni az alábbi
adatokat: hivatkozást a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre (hirdetmény
nélkül induló eljárások esetében felhívásra), a szerződő felek megnevezését, azt,
hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e, a szerződés teljesítésének az ajánlatkérő
által elismert időpontját, továbbá az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a
kifizetett ellenszolgáltatás értékét. A közzététel határideje: a szerződés mindegyik fél
- támogatásból megvalósuló közbeszerzés esetén szállítói kifizetés során a
kifizetésre köteles szervezet - által történt teljesítését követő 30 nap.
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e)

A kezdeményező szervezeti egység köteles összeállítani a Közbeszerzési
Adatbázisban és/vagy a CORE-ben, illetve az EKR-ben közzéteendő adatokat, a
szerződés mindegyik fél - támogatásból megvalósuló közbeszerzés esetén szállítói
kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet - által történt teljesítését követő 15
napon belül.
a)

b)

f)

felelős:

a teljesítés adatainak megadásá- kezdeményező szervezeti
ért:
egység

határidő:

a szerződés mindegyik fél támogatásból megvalósuló
közbeszerzés esetén szála teljesítés adatainak megadálítói kifizetés során a kifizesára:
tésre köteles szervezet - által történt teljesítését követő 15 napon belül

A kezdeményező szervezeti egység a teljesítés fent hivatkozott adatait megküldi a
BIO részére.
A kezdeményező szervezeti egység a teljesítésről szóló teljesítésigazolás
megküldésével egyidejűleg felkéri a PHO-t, hogy az átutalási megbízás teljesítésének
napján e-mailben jelezze a BIO részére, hogy a pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítése
megtörtént.
A pénzügyi teljesítésre jogosult szervezeti egység gondoskodik az időben beérkező
számla szerződés szerinti fizetési határidőre, a késve beérkező számla lehető
legrövidebb időn belül történő kiegyenlítéséről, és az átutalási megbízás
teljesítésének napján e-mailben értesíti a BIO-t a pénzügyi ellenszolgáltatás
teljesítésének megtörténtéről és összegéről.
Az adatok beérkezését követően a BIO kezdeményezi a Közbeszerzési Adatbázisban
és/vagy a CORE-ban, továbbá az EKR-ben történő közzétételt.

b)

határidő:

a/1)

a teljesítés adatainak BIO részére
történő eljuttatásáért:

a/2)

a teljesítésigazolás és az átutalás kezdeményező szerjelzésére vonatkozó felkérés meg- vezeti egység
küldésért a pénzügyi teljesítésre
jogosult szervezeti egységnek:

a/3)

pénzügyi teljesítésért és a kezdePHO
ményező erről szóló értesítéséért:

a/4)

a Közbeszerzési Adatbázisban,
CORE-ban és EKR-ben történő BIO
közzététel kezdeményezéséért:

b/1)

a szerződés mindegyik fél - támogaa teljesítés adatainak BIO részére tásból megvalósuló
közbeszerzés esetörténő eljuttatására:
tén szállítói kifizetés
során a kifizetésre
köteles szervezet -
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által történt teljesítését követő 15 napon
belül

5.6.

b/2)

a teljesítésigazolás és az átutalás
jelzésére vonatkozó felkérés megküldésére a pénzügyi teljesítésre
jogosult szervezeti egységnek:

a(z utolsó rész) teljesítésről szóló teljesítésigazolás megküldésével egyidejűleg

b/3)

a szerződés szerinti
fizetési határidőn belül (késve érkezett
pénzügyi teljesítésre és a kezde- számla esetében a
ményező erről szóló értesítésére:
lehető legrövidebb
időn belül); az átutalási megbízás teljesítésének napján

b/4)

a szerződés mindegyik fél - támogatásból megvalósuló
közbeszerzés esea Közbeszerzési Adatbázisban,
tén szállítói kifizetés
CORE-ban és EKR-ben történő
során a kifizetésre
közzététel kezdeményezésére:
köteles szervezet által történt teljesítését követő 30 napon
belül

Vegyes rendelkezések

5.6.1. A közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatban felmerülő kiadások pénzügyi fedezetének biztosítása
a)

Az ESZFK éves költségvetése tervezésekor megfelelő mértékben keretet különít el a
közbeszerzési hirdetmények megjelentetésének finanszírozására (a továbbiakban:
Közbeszerzési Keret).

b)

Amennyiben az ESZFK mint ajánlatkérő valamely közbeszerzési eljárással
kapcsolatos jogorvoslati eljárásban bírsággal sújtott marasztalásban részesül, illetve
ha a Kbt. alapján ajánlati biztosíték megfizetésére válik kötelezetté, a bírság, az
igazgatási szolgáltatási díj, illetve az ajánlati biztosíték megfizetésére fedezetet nyújtó
forrás biztosítására a PHO köteles.

c)

Adott esetben a felmerülő pénzügyi kiadások megfizetése a projektek
költségvetésének mértékéig az érintett projektet terheli. Az egyszerre több projekt
által megvalósított, ún. közös eljárások hirdetményellenőrzési és rendszerhasználati
díját annak felmerülésekor a PHO köteles megfizetni, majd az egyes projektekre eső
rész a projektek alszámlájáról kerül megfizetésre, amelyről a kezdeményező szervezeti egység köteles gondoskodni.

a)

felelős:

a jogorvoslati eljárásban kiszabott
bírság és igazgatási szolgáltatási
PHO vezetője
díj, valamint az ajánlati biztosíték
összegének megfizetéséért:
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b)

határidő:

a Döntőbizottság haa jogorvoslati eljárásban kiszabott
tározatában megjebírság és igazgatási szolgáltatási
lölt, illetőleg a Kbt.
díj, valamint az ajánlati biztosíték
54. §-ában meghatáösszegének megfizetésére:
rozott időpontig

5.6.2. A beszerzési és közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos iratanyag kezelése
a)

Jelen szabályzat 5.3.3. pontja szerinti a közbeszerzési értékhatár alatti-, valamint
a nettó 68 000 000,- forintos értékhatárt meg nem haladó kivételi jogcím alapján
lefolytatott egyéb beszerzési eljárások teljes eredeti iratanyagának megőrzéséről a
BIO gondoskodik, az aláírt szerződés egy példányát a PHO részére átadja.

b)

Az ESZFK a közbeszerzési eljárás teljes, az eljárás előkészítésétől a szerződés
teljesítéséig keletkezett eredeti iratanyagát, ideértve a kézbesítési igazolásokat is
köteles megőrizni az EKR rendeletben foglaltak figyelembe vételével.

c)

A közbeszerzési eljárás iratanyag megőrzéséről a Kbt.-ben meghatározott
időszakban a BIO köteles gondoskodni, az aláírt szerződés egy példányát a PHO
részére átadja.

d)

A közbeszerzési eljárás előkészítése és lefolytatása során keletkezett, nem végleges,
feleslegessé vált
munkapéldányokat
és másolatokat iratmegsemmisítő
alkalmazásával kell megsemmisíteni.

e)

A közbeszerzési eljárás előkészítése és lefolytatása során keletkezett, véglegesített
dokumentumokat, különösen az ESZFK szervezeti egységei közötti, valamint az
ESZFK és az ajánlattevők/részvételre jelentkezők, valamint a közbeszerzési
eljárásban érintett egyéb külső szervezetek közötti levélváltás iratanyagát különkülön alszámra kell iktatni.

f)

Az iratoknak az ajánlattevők/részvételre jelentkezők, valamint a közbeszerzési
eljárásban érintett egyéb külső szervezetek részére történő kézbesítése a következő
módokon történhet:
fa)

a vonatkozó jogszabályok alapján kötelezően használandó, ott meghatározott
informatikai rendszereken (EKR) keresztül, amennyiben ez nem lehetséges,
úgy telefaxon vagy elektronikus úton (amennyiben ezek egyike sem lehetséges, postai úton),

fb)

kézbesítő általi személyes kézbesítéssel.
Postai úton történő kézbesítés esetén az iratot minden esetben tértivevényes,
valamint – szükség szerint – elsőbbségi küldeményként kell továbbítani. Az
átvétel tényét, illetve meghiúsulását igazoló tértivevényt az eljárás iratanyagában kell elhelyezni.

g)

Az elektronikus egyeztetés során a véleményeket, észrevételeket a
szövegszerkesztő, illetve táblázatkezelő program korrektúra eszköztárának
alkalmazásával kell megtenni.
5.6.3. Összeférhetetlenség, fegyelmi felelősség, titoktartási kötelezettség

a) A beszerzési, vagy közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő részéről eljáró személy
köteles az őt e feladatra kijelölő szakterület vezetőjének jelezni, ha vele szemben a
Kbt.-ben szabályozott összeférhetetlenségi ok áll fenn. Ebben az esetben a
szakterület vezetője, a bejelentéstől számított 3 munkanapon belül, adott feladat
ellátására másik személyt jelöl ki. Ezen jelentési kötelezettsége elmulasztásáért a rá
irányadó jogi szabályok szerint felel.
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b) A titoktartási kötelezettség megszegése miatt minden, a (köz)beszerzési eljárásban
részt vevő személy, szervezet felelősséggel tartozik.
c) A Közreműködő felelősségét a vele megkötött szerződésben írásban kell rögzíteni,
figyelemmel a Kbt., valamint a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadókról
szóló jogszabályok előírásaira.
d) A közbeszerzési eljárás előkészítésében, a Felhívás és a Közbeszerzési
Dokumentum elkészítésében, vagy az eljárás más szakaszában az ESZFK nevében
eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyeknek, különösen a Döntéshozónak, a
Bírálóbizottság tagjainak, a Közreműködőnek, valamint az iratok kezelésében részt
vevő és a megfigyelőként részt vevő személyeknek az eljárásba történő bevonásukat
követően haladéktalanul összeférhetetlenségi és titoktartási, adott esetben
távolmaradási nyilatkozatot kell tenniük (iratminták: 9. sz. melléklet:
Összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat; 10. sz. melléklet: Távolmaradási
nyilatkozat minta).
e) Jelen Szabályzat személyi hatálya alá tartozó, az ESZFK-kel munkaviszonyban álló
személyek a jelen Szabályzatban foglalt előírások megszegéséért fegyelmi
felelősséggel tartoznak.
f)

A (köz)beszerzési eljárás során a gazdasági szereplők részére tájékoztatás kizárólag
a Kbt. ide vonatkozó rendelkezései szerint, és írásban adható. Az eljárással
kapcsolatban szóbeli információ (pl.: telefonon vagy személyesen) adása szigorúan
tilos.

5.7.
Külön jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése
5.7.1. BVOP Központi Ellátó Szerv útján megvalósult beszerzésekre vonatkozó
adatszolgáltatás
a) Külön jogszabályban meghatározottak alapján az ESZFK, mint ajánlatkérő a
fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekre és
szolgáltatásokra (azaz a BVOP Központi Ellátó Szerv útján megvalósult beszerzéseire) vonatkozóan köteles a tárgyévet követő év június 30-áig az egészségügyért
felelős miniszternek megküldeni a külön jogszabályban meghatározott adatokat.
b)

Az adatszolgáltatás teljesítése érdekében a BIO minden év június 5-ig felhívja a PHOt az adatszolgáltatás összeállítására. Az érintett szervezeti egységektől az adatszolgáltatással érintett időszakra vonatkozóan az adatok bekérésére, azok összesítésére
és ellenőrzésére a PHO köteles.

c)

Amennyiben a beérkezett adatszolgáltatással kapcsolatban hiánypótlás teljesítése,
kiegészítő tájékoztatás kérése szükséges, a PHO felhívására az érintett szervezeti
egység 3 munkanapon belül válaszolni köteles.

d)

A PHO minden év június 25-ig összeállítja az adatszolgáltatás tartalmát és átadja a
BIO részére az Ügyvezető általi jóváhagyásra előterjesztés céljából.

e)

Az Ügyvezető 2 munkanapon belül dönt az adatszolgáltatás tartalmának jóváhagyásáról.

f)

A BIO az ügyvezetői jóváhagyást követően az összesített adatok alapján gondoskodik az adatszolgáltatás teljesítéséről az egészségügyért felelős miniszter felé, minden
év június 30-ig.

a)

a/1)

az adatszolgáltatás összeállításáBIO
nak kezdeményezéséért:

a/2)

az adatszolgáltatás összeállításá- PHO
ért, az érintett szervezeti egységek

felelős:

Oldal:

69/72

megkereséséért, hiánypótlásra történő felszólításukért:

b)

határidő:

a/3)

az adatszolgáltatásért, az adatérintett
szervezeti
szolgáltatással kapcsolatos hiányegységek
pótlás teljesítéséért:

a/4)

az adatszolgáltatás Ügyvezető elé
BIO
terjesztéséért:

a/5)

az adatszolgáltatás tartalmának jóÜgyvezető
váhagyásáért:

a/6)

az adatszolgáltatás teljesítéséért
az egészségügyért felelős minisz- BIO
ter részére:

b/1)

az adatszolgáltatás összeállításá- minden év június 5nak kezdeményezésére:
ig

b/2)

az adatszolgáltatásra:

b/3

beérkezett
adatszolgáltatással a felhívást követően
kapcsolatban hiánypótlás teljesíté- legfeljebb 3 munkasére:
napon belül

b/4)

az adatszolgáltatás összeállítására
minden év június 25és a BIO részére történő átadáig
sára:

b/5)

az adatszolgáltatás Ügyvezető elé az átadást követően
terjesztésére:
1 munkanapon belül

b/6)

a döntésre:

b/7)

az adatszolgáltatás teljesítéséért
minden év június 30az egészségügyért felelős miniszig
ter részére:

PHO által meghatározott határidőre

az előterjesztéstől
számított 2 munkanapon belül
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6.

KAPCSOLÓDÓ KÜLSŐ ÉS BELSŐ SZABÁLYZÓ DOKUMENTUMOK

Külső szabályozó dokumentumok különösen:
























2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről (Kbt.)
2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (Áht.)
2016. évi XXX tv. a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről
307/2015. (X.27.) Korm. rendelet a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
(Ávr.)
321/2015 (X.30.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a
kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról
322/2015 (X.30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes
szabályairól
308/2015. (X.27.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött
szerződések teljesítésének és módosításának Közbeszerzési Hatóság által végzett
ellenőrzéséről
162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet a Nemzeti Kommunikációs Hivatal jogállásáról és
a kormányzati kommunikációs beszerzésekről
301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról,
valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről
314/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet az egységes Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezetről és az Állami Alkalmazás-katalógusról, valamint az egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról
44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok
ellentételezésének rendjéről
9/2011. (III. 23.) BM rendeletet a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetésvégrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és
az ellentételezés rendjéről
168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről
256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet a 2021–2027 programozási időszakban az egyes
európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről
272/2014. (XI.5) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről
45/2015 (XI.2.) MvM rendelet a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásáért fizetendő
igazgatási szolgáltatási díjról
44/2015 (XI.2.) MvM rendelet a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és
egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegzésről
48/2011. (III. 30.) Korm. rendelet a környezetkímélő és energiahatékony közúti járművek beszerzésének előmozdításáról
40/2017. (XII. 27.) MvM rendelet az elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartásával és működtetésével kapcsolatos szabályokról
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól
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257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói
tevékenységről

Belső szabályozó dokumentumok:
 Az ESZFK szerződéskötési szabályzata

7.

MELLÉKLETEK
1. sz. melléklet:
2. sz. melléklet:
3. sz. melléklet:
4. sz. melléklet:
5. sz. melléklet:
6. sz. melléklet:
7. sz. melléklet:
8. sz. melléklet:
9. sz. melléklet:
10. sz. melléklet:
11. sz. melléklet:
12. sz. melléklet:
13. sz. melléklet:
14. sz. melléklet:
15. sz. melléklet:
16. sz. melléklet:
17. sz. melléklet:
18. sz. melléklet:

8.

Igénybejelentő lap
DKÜ igénybejelentő
Adatlap (köz)beszerzési eljárás engedélyezéséhez
Feljegyzés becsült érték meghatározásának módszertanáról, valamint egybeszámításról
Fedezetigazolás
Ügyvezetői jóváhagyás a (köz)beszerzési eljárás megindítására
vonatkozóan
Felügyelő Bizottság jóváhagyása a (köz)beszerzési eljárás megindítására vonatkozóan
Cégajánló
Összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat
Távolmaradási nyiltakozat
Javaslat a Bírálóbizottság összetételére és közreműködő bevonására
Javaslat a Bírálóbizottság összetételének módosítására
Ügyvezetői jóváhagyás a közbeszerzési eljárás Felhívására és a
Közbeszerzési Dokumentumra vonatkozóan
Közbeszerzési terv
Megrendelő minta
Szerződésmódosítási engedély
Indikatív ajánlatkérés
Adatlap a Nemzeti Kommunikációs Hivatal felé történő igénybejelentéshez

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Jelen Szabályzatot jogszabályváltozást követően azonnal, egyébként évente kell felülvizsgálni.
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