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KÖZBESZERZÉSI TÁJÉKOZTATÓ
1.

BEVEZETÉS

Jelen kiadvány célja, hogy figyelemfelkeltő tájékoztatást adjon a Vidékfejlesztési Programban (VP) támogatási igényt benyújtó
gazdálkodóknak a nyertességük esetén fennálló közbeszerzési kötelezettséggel kapcsolatban. Fontos hangsúlyozni, hogy jelen
tájékoztató nem kívánja kiváltani vagy helyettesíteni a közbeszerzési jogszabályok ismeretét, csupán segítséget kíván nyújtani
azok egyes szabályainak értelmezésében a főbb fogalmak, valamint egyes gyakorlatban felmerült jogalkalmazási kérdésekre
adott lehetséges válaszok bemutatásával, különös tekintettel a VP specialitásaira.
Külön felhívjuk a figyelmet, hogy az útmutató kifejezetten a támogatott szervezetek nézőpontjából kívánja közérthető módon
bemutatni az érintett szabályokat, így az egyéb ajánlatkérői szervezetekre nem, vagy csak érintőlegesen tér ki, kizárólag annyiban amennyiben ez a megértéshez szükséges. Az útmutató a hatályos szabályozás egyes elemeit ismerteti, a korábbi szabályozásra csak annyiban tér ki, amennyiben annak gyakorlati jelentősége van a jogalkalmazás szempontjából. Felhívjuk továbbá
a figyelmet arra is, hogy 2017. december 31. napjától Magyarországon bevezetésre kerül az elektronikus közbeszerzési rendszer
(EKR), ezen időpontot követően minden ajánlatkérő számára kötelező lesz a rendszer használatával lefolytatni a közbeszerzési
eljárásait. Az új rendszer bevezetésével egyidejűleg az érintett jogszabályok is módosításra kerülnek, így minden esetben elengedhetetlen a hatályos szabályozás ismerete.
A közbeszerzésekre irányadó jogszabályok alkalmazásával kapcsolatos döntések meghozatala mindenkor a közbeszerzési eljárások résztvevőinek joga és felelőssége. Hangsúlyozzuk továbbá, hogy a jelen tájékoztatóban megfogalmazott véleményeknek
jogi ereje, kötelező tartalma nincsen.

2.

HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK:

A jelenleg hatályos hazai közbeszerzési szabályozás teljes körűen harmonizált és az EU-s szabályozáson1 alapul. Nem egy törvényt, hanem egy egységes jogszabályrendszert jelent az alábbiak szerint:
 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről (a továbbiakban Kbt. vagy közbeszerzési törvény) – hatályba lépett
2015. november 1. – a szabályozás kógens, azaz a Kbt-ben foglalt szabályoktól még a felek egyetértése esetén sem
lehetséges az eltérés, csak annyiban, amennyiben ezt maga a törvény engedi meg
 Kormányrendeletek – részletszabályokat és speciális szabályokat rögzítenek az alkalmasság, kizáró okok igazolása,
műszaki leírás, tervpályázatok, építési beruházások, védelmi beszerzések vonatkozásában2
 MvM rendeletek – hirdetményi díjakra, közzétételi szabályokra, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadókra
vonatkozó szabályok3
Ezen szabályozókat kiegészítenek különböző ágazati jogszabályok a polgári jog, építési jogszabályok, versenyjog, szellemi tulajdonjog területéről, amelyekre az adott közbeszerzés tárgyától függően kell tekintettel lenni.
1. KÉRDÉS: A támogatási igény benyújtása 2017. január 1. előtt történt. A támogatási kérelem benyújtása és annak elbírálása között
változott a közbeszerzési törvény. Közbeszerzés szempontjából melyik időpontban hatályos szabályokat kell alkalmazni?
VÁLASZ: A támogatási jogviszonyt a támogató és a kedvezményezett között a támogatói okirat létrejötte hozza létre, ez az a jogviszony,
amely a kedvezményezett közbeszerzési kötelezettségét megalapozza, így az ekkor hatályos szabályokat kell alkalmazni, azaz a támogatás juttatása időpontjában kell a közbeszerzési kötelezettséget vizsgálni. Amennyiben a támogatási döntést megelőzően feltételes
közbeszerzés lefolytatására kerül sor, úgy pedig a feltételes közbeszerzési eljárás megkezdésének időpontja irányadó.

1

EU-s normák:






2

Európai Parlament és a Tanács 2014/24/EU irányelve (2014. február 26. – „új klasszikus közbeszerzési irányelv”)
Európai Parlament és a Tanács 2014/25/EU irányelve (2014. február 26. – „új közszolgáltatói közbeszerzési irányelv”)
Európai Parlament és a Tanács 2014/23/EU irányelve (2014. február 26. – „koncessziós irányelv”)
közvetlenül alkalmazandó EU Rendeletek (uniós értékhatárokról, hirdetménymintákról)
EU Bíróság ítélkezési gyakorlata un. soft law

Témánk szempontjából különösen fontos:

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
 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
3
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
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A támogatott szervezetnek csak
kifejezetten a támogatásból
megvalósuló beszerzése esetén
kell a közbeszerzési szabályok
betartásával eljárnia, nem pedig
valamennyi beszerzése esetében.
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3.

INTÉZMÉNYRENDSZER

A közbeszerzési szabályrendszer alakítására, a megfelelő jogalkalmazás biztosítására, és a jogsértések megállapítására külön
intézményrendszer került kialakításra. Ennek részeként a Közbeszerzési Hatóság feladata, hogy közreműködjön a közbeszerzési
politika alakításában, a jogszerű közbeszerzési magatartások kialakításában és elterjesztésében. A Hatóság keretében működik
a Közbeszerzések Tanácsa, amely a Kbt. alapelveinek, az egyes közérdekű céloknak, az ajánlatkérők, valamint az ajánlattevők
érdekeinek érvényesítése céljából tevékenykedik és a jogalkalmazást segítő útmutatókat bocsát ki. A jogsértő vagy vitás ügyek
miatti jogorvoslat intézése a független Közbeszerzési Döntőbizottság feladata. A közbeszerzési jogterület szabályozásáért a
Miniszterelnökség felelős.
2. KÉRDÉS: Jogértelmezéssel kapcsolatos kérdés merül fel a közbeszerzési törvénnyel kapcsolatban, mely szervezethez lehet fordulni?
VÁLASZ: A Közbeszerzési Hatóság általános jogértelmezéssel kapcsolatos kérdésekben egyedi állásfoglalásokkal segíti az érdeklődőket.

4.

KÖZBESZERZÉS FOGALMA

A meghatározott értékhatárokat elérő értékű közbeszerzési szerződés, illetve építési vagy szolgáltatási koncesszió megkötése
érdekében a Kbt. 5-7. §-ban ajánlatkérőként meghatározott szervezetek a Kbt. szerinti közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárást kötelesek lefolytatni. (Kbt. 4. § (1) bek.)

5.

AJÁNLATKÉRŐK

Elsőként tisztázni szükséges, hogy ki minősül ajánlatkérőnek, azaz ki tartozik a Kbt. alanyi hatálya (Kbt. 5-7. §) alá. Ajánlatkérőnek nevezzük a közbeszerzési törvény szerint közbeszerzésre kötelezett szervezeteket. A Kbt. alapján az ajánlatkérők körében beszélhetünk:
 klasszikus ajánlatkérőkről (állam, minisztériumok, önkormányzatok, költségvetési szervek, közjogi szervezetek stb.)
 közszolgáltatókról, amelyek az általuk végzett közszolgáltatói tevékenységre tekintettel minősülnek ajánlatkérőnek
 önkéntes, vagy szerződéses kötelezettség miatti alkalmazókról, akik közbeszerzési eljárás lefolytatását önként, vagy
szerződéses kötelezettségként vállalják, úgy hogy egyébként nem tartoznak a törvény hatálya alá. Fontos megjegyezni, hogy önként alkalmazás esetén az önként csatlakozóknak a Kbt. valamennyi rendelkezését be kell tartaniuk,
 támogatott szervezetekről – a támogatott szervezetnek a támogatásból megvalósuló beszerzése esetén a közbeszerzési szabályok betartásával kell eljárnia, a rájuk vonatkozó szabályokat a Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdései tartalmazzák, melyeket alább részletesen is ismertetünk.
3. KÉRDÉS: Őstermelőnek/egyéni vállalkozónak is – egyéb feltételek fennállása esetén (pl.: 40 milliót meghaladó támogatási összeg) –
kell közbeszerzést lefolytatnia?
VÁLASZ: A hatályos szabályok alapján az őstermelőket és az egyéni vállalkozókat az egyéb feltételek fennállása esetén, – azaz amennyiben
támogatott személynek minősülnek – terheli közbeszerzési kötelezettség.
4. KÉRDÉS: Támogatott szervezetként a közbeszerzési kötelezettség a szervezet mely beszerzéseire terjed ki?
VÁLASZ: A támogatott szervezetnek csak kifejezetten a támogatásból megvalósuló beszerzése esetén kell a közbeszerzési szabályok
betartásával eljárnia, nem pedig valamennyi beszerzése esetében.

5

6.

TÁMOGATOTT SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ FŐBB SZABÁLYOK ISMERTETÉSE

Támogatás a közbeszerzésre irányuló szerződés teljesítéséhez pénzeszköz vagy egyéb anyagi előny juttatása az ajánlatkérő
részére, ide nem értve az adókedvezményt, a kezességvállalást és az adózó a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvényben meghatározott célra nyújtott támogatását, valamint az adózó a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvényben
meghatározott kedvezményezett célra történő felajánlását (Kbt. 3. § 39. pont). A VP keretében igényelhető támogatások a Kbt.
szerinti támogatás fogalmi csoportjába tartoznak.
6.1.

A Kbt. 5. § (2) bekezdése szerint támogatásból megvalósuló beszerzés vonatkozásában közbeszerzési eljárás lefolytatására
kötelezett az a klasszikus ajánlatkérőnek nem minősülő szervezet vagy személy, amelynek uniós közbeszerzési értékhatárokat elérő vagy meghaladó becsült értékű beszerzését többségi részben, uniós értékhatárokat el nem érő, de a nemzeti
közbeszerzési értékhatárokat elérő vagy meghaladó becsült értékű beszerzését 75%-ot meghaladó mértékben klasszikus
ajánlatkérőnek minősülő egy vagy több szervezet vagy személy közvetlenül támogatja, feltéve, hogy a beszerzés tárgya
a) olyan építési beruházás, amely a Kbt. 1. melléklete szerinti mélyépítési tevékenységet foglal magában,
b) olyan építési beruházás, amely kórház, sportlétesítmény, szabadidős és szórakoztató létesítmény, iskola, felsőoktatási
épület vagy közigazgatási rendeltetésű épület építési munkáit foglalja magában, vagy
c) olyan szolgáltatás megrendelése, amely az a) vagy a b) pont szerinti építési beruházáshoz kapcsolódik.

Fenti szabály értelmében tehát közbeszerzési kötelezettség merül fel, amennyiben az alábbi feltételek együttesen fennállnak:
 a támogatást igénybe vevő nem minősül klasszikus ajánlatkérőnek ÉS
 uniós közbeszerzési értékhatárokat elérő vagy meghaladó becsült értékű beszerzését többségi részben (azaz több,
mint 50 %-ban) vagy uniós közbeszerzési értékhatárokat el nem érő, de nemzeti értékhatárokat elérő beszerzését
75%-ot meghaladó mértékben klasszikus ajánlatkérő szervezet támogatja ÉS
 a beszerzés tárgya a) – c) pontok közül valamelyik.
Ez a szabály – hasonló elven, mint a korábbi közbeszerzési szabályozás – az ajánlatkérőnek egyébként nem minősülő szervezet
közbeszerzési kötelezettségét a beszerzés értékéhez (uniós értékhatárokat elérő/el nem érő)3 és a támogatás %-os intenzitásához köti, azonban a mélyépítési munkák [a.) pont] és a középületek [b.) pont] kivitelezése, továbbá az ezekhez kapcsolódó
szolgáltatás megrendelésekre [c.) pont] szűkítve. Megjegyzendő, hogy a VP gazdálkodókra vonatkozó felhívásai között jelenleg
néhány esetben található olyan támogatási felhívás, amely esetében a támogatási intenzitás a 75 %-ot eléri vagy meghaladja.4
Az uniós értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű beszerzés esetén a több mint 50%-os intenzitás már megalapozza a közbeszerzési kötelezettséget, mivel itt a többségi támogatás a feltétel, ugyanakkor uniós értékhatár alatt az intenzitásnak 75% felett
kell lennie a közbeszerzési kötelezettség fennállásához. A 2017. január 1. napja óta hatályos közbeszerzési értékhatárokat a
Közbeszerzési Hatóság elnökének tájékoztatója tartalmazza részletesen, témánk szempontjából kiemelendő értékhatárok:
Uniós értékhatárok:
 árubeszerzés esetében: 209 000 euró, azaz 64 135 830 forint;
 szolgáltatás megrendelése esetén: 209 000 euró, azaz 64 135 830 forint;
 építési beruházás esetén: 5 225 000 euró, azaz 1 603 395 750 forint.
Nemzeti értékhatárok:
 árubeszerzés esetében: 15 000 000 forint;
 szolgáltatás megrendelése esetében: 15 000 000 forint;
 építési beruházás esetében: 25 000 000 forint.
6.2

A korábbi szabályozástól eltérően azonban a Kbt. egy új esetkört is bevezetett a támogatott szervezetek közbeszerzési
kötelezettségét illetően, amely a támogatási intenzitástól függetlenül, meghatározott összeghatárt meghaladó támogatás
esetében előírja a közbeszerzési kötelezettséget, azaz a támogatási összeg mértékéhez kötött a közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettsége.

3
A közbeszerzési értékhatárok tekintetében részletesen lásd: A Közbeszerzési Hatóság elnökének 2017. évre vonatkozó uniós és nemzeti értékhatárokról szóló Elnöki tájékoztatója (megjelent a KÉ 2017. évi 6. számában 2017. január 13-án)
4
Ilyenek például:
VP3-5.1.1.1-16 Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és időjárási kockázatok megelőzését szolgáló beruházások támogatása
VP3-5.1.1.2-17 Jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházás
VP4-4.4.2.1-16 Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: létesítmények kialakítása, fejlesztése
VP5-8.2.1-16 Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása
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A Kbt. 5. § (3) bekezdése szerint vissza nem térítendő támogatásból - ide nem értve a pénzügyi eszközzel kombinált vissza nem
térítendő támogatásokat - megvalósuló beszerzés vonatkozásában közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett az a klasszikus ajánlatkérőnek nem minősülő szervezet vagy személy, amelynek szolgáltatás megrendelését, árubeszerzését vagy építési
beruházását klasszikus ajánlatkérőnek minősülő egy vagy több szervezet vagy személy legalább negyvenmillió forint összegben közvetlenül támogatja, kivéve, ha a beszerzés
a) egyedi kormánydöntésben megállapított beruházási támogatásból,
b) egyedi munkahely-teremtési támogatásból,
c) képzési, továbbá tanműhely-létesítési és -fejlesztési támogatásból,
d) kutatás-fejlesztési és innovációs célú támogatásból,
e) vállalkozások újraiparosítási célt szolgáló beruházásainak támogatásából, vagy
f) bármely, 2015. november 1-jét megelőzően igényelt uniós, illetve hazai költségvetési forrásból származó támogatásból
valósul meg.
A VP-ben a kedvezményezettek jellemzően e fenti un. „40 milliós” szabály alapján lesznek közbeszerzési eljárás lefolytatására
kötelezettek. A fenti szabály értelmében tehát az ajánlatkérőnek egyébként nem minősülő szervezet vagy személy közbeszerzési
eljárás lefolytatására kötelezett, amennyiben adott beszerzését egy vagy több klasszikus ajánlatkérő szervezet – esetünkben az
irányító hatóság – legalább negyvenmillió forint összegben közvetlenül támogatja, és beszerzése nem tartozik a felsorolt a)-f)
pontok szerinti valamely kivételi körbe.
A kivételi körökhöz kapcsolódóan megjegyezzük, hogy a VP keretében nem volt lehetőség 2015. november 1-jét megelőzően
támogatási igény benyújtására, mivel az érintett operatív programban nem volt nyitott pályázati felhívás5, így az f) pont szerinti
kivételi kör vizsgálata irreleváns. A VP keretein belül szintén nem merülhet fel a), b) valamint e) pont szerinti támogatás, továbbá
c) pont szerinti is csak korlátozottan. A kivételi körök közül részletesebb kifejtést igényel a d) pont, azaz, hogy mit tekintünk kutatás-fejlesztési és innovációs célú támogatásnak.
5. KÉRDÉS: Pontosan mely esetekben mentesül a kutatás-fejlesztési támogatást elnyerő kedvezményezett a Kbt. 5. § (3) bek. d) pontja
alapján a közbeszerzési kötelezettség alól?
VÁLASZ: A kutatásfejlesztésre vagy innovációra irányuló pályázatból megvalósuló beszerzés esetén a Kbt. 5. § (3) bekezdés d) pontja
abban az esetben alkalmazható, ha támogatás (támogatási jogcím) kutatás-fejlesztési és innovációs célú. Nem kell beszerzési tételek
mindegyike esetén külön-külön vizsgálni a beszerzés célját.6 Nem kell tehát, hogy K+F+I támogatásban részesülő beszerzés esetén minden beszerzési tétel vonatkozásában megállapítható legyen a kutatás-fejlesztési és innovációs cél, a Kbt. 5. § (3) bekezdés d) pontja
fennállásához elegendő, ha a beszerzés támogatási jogcíme K+F+I. A VP-ben ilyen például a VP3-16.1.1-4.1.5-4.2.1-4.2.2-8.1.1-8.2.18.3.1-8.5.1-8.5.2-8.6.1-17 Innovációs operatív csoportok létrehozása és az innovatív projekt megvalósításához szükséges beruházás
támogatása elnevezésű felhívás.

5
6

lásd: www.palyazat.gov.hu
lásd: Közbeszerzési Szemle 2017/1-2.

árubeszerzés

209 000 Euro /
64 135 830 Forint

szolgáltatás megrendelése
209 000 Euro /
64 135 830 Forint

építési beruházás
5 225 000 Euro /
1 603 395 750 Forint
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Árubeszerzés
Építési beruházás
Szolgáltatás megrendelés
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7.

KÖZBESZERZÉS TÁRGYA:

Támogatásból megvalósuló közbeszerzések esetében háromféle lehetséges közbeszerzési tárgyról beszélhetünk:
 Árubeszerzés a forgalomképes és birtokba vehető ingó dolog tulajdonjogának, használatára, hasznosítására vonatkozó jogának – vételi joggal vagy anélkül történő – megszerzése, minden esetben beleértve a beállítást és üzembe
helyezést is.
 Építési beruházásnak minősül az építmény kivitelezése vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott
tervezése együtt, a Kbt. 1. mellékletben felsorolt tevékenységek egyikéhez kapcsolódó munka kivitelezése vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése együtt, valamint építmény bármilyen eszközzel vagy módon
történő kivitelezése.
 Építmény: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben (1997. évi LXXVIII. törvény) meghatározott
fogalom, építési tevékenységgel létrehozott, illetve késztermékként az építési helyszínre szállított, - rendeltetésére,
szerkezeti megoldására, anyagára, készültségi fokára és kiterjedésére tekintet nélkül - minden olyan helyhez kötött
műszaki alkotás, amely a terepszint, a víz vagy az azok alatti talaj, illetve azok feletti légtér megváltoztatásával, beépítésével jön létre (az építmény az épület és műtárgy gyűjtőfogalma).
 Szolgáltatás megrendelés – árubeszerzésnek és építési beruházásnak nem minősülő beszerzés, amelyek tárgya
különösen valamilyen tevékenység megrendelése. EU-s projektek kapcsán tipikusan felmerülő szolgáltatás megrendelések: tervezési szolgáltatás, projektmenedzsment tevékenység, közbeszerzési tanácsadás, műszaki ellenőri
tevékenység stb.
A Kbt. rendelkezik az úgynevezett vegyes beszerzésekről is, hiszen a gyakorlatban az árubeszerzés, az építési beruházás és a szolgáltatás megrendelés különböző módokon kombinálódhatnak. Ilyen esetekben az un. fő tárgy tesztet kell alkalmazni, tehát a fő
tárgynak megfelelő beszerzéstípusra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni a közbeszerzési eljárás során. Arról is rendelkezik
a Kbt., hogy bizonyos esetekben a beszerzés fő tárgyát annak alapján kell megállapítani, hogy melyiknek a becsült értéke a legmagasabb. (Kbt. 3. melléklet szerinti szolgáltatás, egyéb szolgáltatás, valamint a szolgáltatás-árubeszerzés vegyes szerződések).
Az egyéb vegyes helyzetekben (például építési beruházást és szolgáltatást, illetve árubeszerzést magában foglaló szerződéseknél) azonban a fő tárgy meghatározásánál nem az értékteszt az elsődleges, a fő tárgyat a közbeszerzés egészének objektív
vizsgálata keretében kell meghatározni, amelyre e szerződés vonatkozik. A fő tárgy teszt alapján a közbeszerzési szerződés fő
tárgyát körültekintően, eseti alapon, a szerződéses teljes ügylet objektív vizsgálatával (objektív bizonyítékok mentén) kell vizsgálni.
A fő tárgyat a szerződést jellemző, meghatározó alapvető kötelezettségek alapján kell megítélni. Ennek keretében az értékarányok
figyelembevétele csak egy, de nem kizárólagos tényező.
6. KÉRDÉS: Kedvezményezett öntözésfejlesztési pályázat keretében körforgó rendszerű öntözési beruházást kíván megvalósítani. A beruházás új öntözési beruházásnak minősül, melynek megvalósításához rendelkezésre áll a jogerős vízjogi létesítési engedély. Az engedély
pontosan tartalmazza, milyen csatornákat, kutakat, szivattyúkat szükséges létesíteni, valamint milyen öntözési eszközök beszerzése
szükséges. Mi lesz a közbeszerzés tárgya?
VÁLASZ: Kiindulva az építmény fogalmából, illetve abból a tényből, hogy a beruházás fő tárgya építési jellegű, az építési beruházás nélkül
az öntözési beruházás nem tudja funkcióját betölteni, a fő tárgy építési beruházás, melyet a vonatkozó jogszabályi háttér (1995. évi LVII.
törvény a vízgazdálkodásról) is alátámaszt, így a beruházás építési beruházásnak minősül.
7. KÉRDÉS: Kedvezményezett egy támogatott öntözésfejlesztési pályázat keretében már meglévő öntözési beruházását kívánja felújítani.
A meglévő öntözési beruházás rendelkezik vízjogi üzemeltetési engedéllyel, az engedély szerinti vízi művek korábban megvalósításra
kerültek, azokat a projekt nem érinti, a projekt kertében kizárólag a meglévő öntöző eszközökön az elavult öntöző fejek cserélését tervezik.
Mi lesz a beszerzés tárgya?
VÁLASZ: A közbeszerzés tárgya árubeszerzés lesz, mivel építési elemet a beszerzés nem tartalmaz.
8. KÉRDÉS: Kedvezményezett ültetvény modernizálásra irányuló támogatott projektje keretében meglévő gyümölcsfa ültetvényéhez támrendszer építését tervezi. A támrendszer az ültetvényben egymástól meghatározott távolságra földben rögzített oszlopokból, valamint
azokhoz kapcsolódó csiga és huzalrendszerből áll, célja, hogy biztosítsa a növény stabilitását. A támrendszer létesítése építési beruházásnak minősül?
VÁLASZ: Kiindulva az építmény fogalmából a beruházás építési beruházásnak minősül.
9. KÉRDÉS: Állattartó telep korszerűsítésre irányuló projekt keretében kedvezményezett új sertéstelepet kíván építeni, a projekt részét
képezi a termelő épületek megépítése (vemhesítő, kocaszállás, fiaztató, malacnevelő) valamint az épületek üzemeléséhez szükséges tartás-, etetés-, szellőztetés-, hűtés-, fűtés-, hígtrágya kezelés és elhelyezés technológiai eszközeinek, illetve az ezeket működtető vezérlő és
irányítási rendszer tárgyi és immateriális eszközeinek (szoftverek) leszállítása és üzemelésre alkalmas beépítése. A beszerzésben építési
beruházási elemek, valamint árubeszerzés is található. Mi lesz a közbeszerzés tárgya?
VÁLASZ: Tekintettel arra, hogy a felsorolt technológiai elemek az épületekbe beépítésre kerülnek, így azok a Kbt. 17. § (5) bek. alapján az
építési beruházás tárgyú eljárás részét kell, hogy képezzék, attól nem elválaszthatók, így a beszerzés tehát építési beruházásnak minősül.
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8.

BECSÜLT ÉRTÉK MEGHATÁROZÁSA

Mind a közbeszerzés tárgyának, mind pedig a becsült értékének megállapítása kiemelt jelentőséggel bír a közbeszerzés szabályossága szempontjából, mivel ezek alapvetően határozzák meg az alkalmazandó eljárási szabályokat. Részben eltérő szabályokat
határoz meg ugyanis a közbeszerzési jog például az építési beruházásokra, mint az árubeszerzésekre, sőt van olyan eljárásfajta
(Kbt. 115. §), amely árubeszerzés és szolgáltatás megrendelés esetén egyáltalán nem alkalmazható, eltérő szabályok irányadók
az uniós értékhatár alatti, valamint az azt elérő vagy a feletti eljárások esetében.
Tilos a közbeszerzési kötelezettség vagy a szigorúbb szabályok alkalmazásának megkerülése céljából a közbeszerzést mesterségesen részekre bontani. Részekre bontás alatt azt kell érteni, amikor az ajánlatkérő egy egyébként egységes közbeszerzést
több szerződéssel (részben) valósít meg úgy, hogy azok értékét külön-külön veszi figyelembe a becsült érték megállapításakor
és ez által nem alkalmazza a Kbt.-t, vagy nem a magasabb érték szerint alkalmazandó eljárási szabályok szerint folytatja le az
egyes közbeszerzési eljárásokat. A részekre bontás tehát a becsült érték megállapításával összefüggésben elkövetett jogsértés.
Ennek kapcsán azonban fontos rögzíteni, hogy alapvetően egy közbeszerzést több szerződéssel, külön időpontokban megvalósítani önmagában nem jogsértő, amennyiben ezekre a szerződésekre a részekre bontás tilalmára tekintettel megállapított becsült
érték szerinti közbeszerzési eljárás került lefolytatásra. A jogsértő magatartás csak abban az esetben valósul meg, amennyiben
az ajánlatkérő a becsült érték számításánál ezen szerződések értékét nem adja össze. A becsült érték megállapítását az eljárás
előkészítése alatt kötelező a Kbt-ben rögzített módon megfelelően dokumentálni.
A Kbt. 5. § (3) bekezdése tekintetében a támogatás összegét, korábban láttuk, az adott beszerzés vonatkozásában kell vizsgálni.
Első lépésként tehát mindig azt kell meghatároznia a kedvezményezettnek, hogy mi a beszerzési igénye, és hogy a Kbt. részekre
bontás tilalmára vonatkozó szabályai alapján mi minősül egy beszerzésnek. Ezt követően azt kell ajánlatkérőnek megvizsgálnia,
hogy az így megállapított egy beszerzésre mekkora támogatási összeg esik, amely alapján meg tudja állapítani, hogy terheli-e
közbeszerzési kötelezettség.
Elsődlegesen ezért a beszerzési igény egységére szükséges megállapítást tenni. Annak a kérdésnek az eldöntéséhez, hogy mi
számít egy beszerzésnek, illetve, hogy az egy beszerzés kereteit kijelölő műszaki-gazdasági funkcionális egység mikor áll fenn,
a Kbt. részekre bontás tilalmáról szóló szabályát kell figyelembe venni. A Kbt. értelmében egy építési beruházás vagy ugyanazon
közvetlen cél megvalósítására irányuló szolgáltatás megrendelés, illetve azonos vagy hasonló felhasználásra szánt áruk beszerzése részekre bontva, több szerződés útján valósul meg, a közbeszerzés becsült értékének meghatározásához az összes rész
értékét figyelembe kell venni. Szolgáltatás megrendelése esetében az ugyanazon közvetlen célra irányultság vizsgálatakor az
egyes szolgáltatások műszaki és gazdasági funkcionális egységét kell alapul venni.
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„Első lépésként
tehát mindig azt kell
meghatároznia a
kedvezményezettnek, hogy
mi a beszerzési igénye”
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Az Európai Unió Bíróságának ítéletein alapuló jogértelmezés alapján funkcionálisan szükséges megközelíteni azt, hogy mit
kell egy (köz)beszerzés alatt érteni. Lényeges, hogy mindig az adott eset egyedi körülményeinek megfelelően kell megítélni az
egy közbeszerzés fennállását. Amennyiben a műszaki-gazdasági funkció egysége, mint fő szempont tekintetében nem tehető
egyértelmű megállapítás, úgy segítségül hívhatók további kisegítő szempontok is, melyek az adott esetben az egy közbeszerzés
fennállását támasztják alá. Ilyen tényezők lehetnek különösen:
- az egységes tervezés és döntés,
- ugyanazon ajánlatkérő személye,
- azonos jogalap és azonos feltételek a szerződések megkötésekor,
- időbeli összefüggés.
Abban a kérdésben, hogy egy építési beruházás és egy eltérő tárgyú beszerzés, például árubeszerzés, esetén fennáll-e a műszaki-gazdasági funkcionális egység, vizsgálandó lehet, hogy megvalósulhat-e a két beszerzés egymás nélkül, vagyis, ha az egyik
beszerzés nem valósul meg, akkor a másik képes-e a tervezett műszaki funkcióját betölteni. Ha ezt nem tudja ajánlatkérő egyértelműen eldönteni, adott esetben érdemes azt megvizsgálni, hogy megvalósítaná-e külön-külön bármelyik beszerzést.7
A Kbt. 5. § (3) bekezdése esetében - ahogy láttuk - a jogalkotó a támogatás összegéhez köti a közbeszerzési kötelezettséget.
Amennyiben tehát a projekten belül a beszerzési igény egységes, azaz a tervezett beruházás egy műszaki-gazdasági funkcionális
egységet alkot, úgy az arra kapott teljes támogatási összeget kell figyelembe venni, ha pedig az említett beszerzések között nem
állapítható meg a műszaki-gazdasági funkcionális egység, a kapott támogatás összege beszerzésenként vehető figyelembe.
Ennek eldöntése az eset összes körülménye alapján az ajánlatkérő joga és felelőssége.
10. KÉRDÉS: A közbeszerzési kötelezettség megállapítása szempontjából a teljes projektre jutó támogatási összeget kell figyelembe
vennem?
VÁLASZ: Elsőként mindig azt szükséges megállapítani, hogy a projekten belül műszaki-gazdasági funkcionális egység szempontjából
van-e elkülöníthető beszerzés, majd az adott beszerzésre vetítve kell vizsgálni az arra jutó támogatási összeget, majd ennek ismeretében
állapítható meg a közbeszerzési kötelezettség fennállása.
11. KÉRDÉS: Támogatáspolitikai értelemben vett azonos élelmiszeripari projekt keretében a kedvezményezett többféle eszköz beszerzését
tervezi, a beszerzendő eszközök között két targonca, valamint több termelő eszköz szerepel. A termelő eszközök között két, rizsfeldolgozó
gyártósor önállóan is működőképes elemei kerülnek beszerzésre. A termelőeszközök önállóan is működőképes gépek, azonban két különböző gyártósor elemeinek tekinthetők, adott termék előállítási folyamatába illeszthetők, azonban a két gyártósor másféle, de hasonló
terméket állít elő. A két targonca felhasználása az előállítási folyamathoz, vagy annak elősegítéséhez nem kapcsolódik, egyik gyártósornak
sem részei, beszerzésük időben is eltérően történik a két gyártósor elemeitől. A piacon a gyártósor elemeit tipikusan egy piaci szereplő
kínálatából be lehet szerezni. Jogszerűen részekre bontható-e az árumozgató eszközök és az egyes gyártósorok elemeinek beszerzése?
VÁLASZ: Az árumozgató eszközök értéke egymástól nem bonthatók részekre, valamint szintén nem bonthatók részekre az azonos vagy
hasonló termék előállításában részt vevő gyártósor egyes elemei is. Egymástól a két gyártósor elemei nem, azonban tőlük az árumozgató
eszközök jogszerűen részekre bonthatók, azaz a becsült érték meghatározásánál értéküket a gyártósorok elemeitől részekre bontható.
12. KÉRDÉS: Támogatáspolitikai értelemben vett azonos projekt keretében kedvezményezett egy új sajtüzem létrehozását tervezi. A projekt keretében megépítésre kerül a teljes új üzem épület, valamint a hozzá szükséges teljes tejfeldolgozási technológia beszerzésre kerül.
A projekt keretében beszerzendő eszközök a tejfeldolgozási technológia részét képezik, és mint ilyenek beépítésre kerülnek az újonnan
felépítendő épületbe. Jogszerűen részekre bontható-e az üzem építése, valamint a tejfeldolgozó technológia beszerzése?
VÁLASZ: A beépítésre kerülő épületvillamossági, gépészeti és egyéb eszközök a becsült érték meghatározása szempontjából jogszerűen
nem bonthatók részekre az építési beruházástól, mivel azok műszakilag és funkcionálisan is egy egységet alkotnak. Azonban az ajánlatkérőnek indokolt esetben a részekre történő ajánlattétel előírására lehetősége van.
13. KÉRDÉS: Egy projekt keretében kedvezményezett különböző, eltérő műszaki tartalmú építési beruházásokat tervez megvalósítani,
melyek egymástól fizikailag is eltérő helyszínen (különböző helyrajzi számokon) valósulnak meg, nem kapcsolódnak össze. A tervezett beruházások az alábbiak: egy már meglévő élelmiszeripari üzem felújítása, egy teljesen új üzem építése, valamint egy nem engedélyköteles
napelemes rendszer kialakítása, amely a két építési beruházáshoz nem kapcsolódik, nem az építési beruházások eredményeként létrejövő
épületeket fogja kiszolgálni, kizárólag az érintett villamos energia szolgáltatói hálózathoz kapcsolódik. A három építési beruházás jogszerűen részekre bontható?
VÁLASZ: Tekintettel az eltérő műszaki tartalomra, valamint arra, hogy a beruházások funkcionálisan nem összefüggők, így jogszerűen
részekre bonthatók.

7
lásd: A Közbeszerzések Tanácsának útmutatója a becsült érték számítása, a részekre bontás tilalma és a beszerzési igények mesterséges egyesítése
tárgyában (KÉ 2017. évi 95. szám; 2017. június 9.)
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14. KÉRDÉS: Egy projekten belül a kedvezményezett különböző szolgáltatásokat kíván igénybe venni, pl. tervezés, projektmenedzsment
és közbeszerzési szaktanácsadás. Jogszerűen szétválasztható ezen szerződések értéke a becsült érték megállapításakor?
VÁLASZ: Igen, tekintettel arra, hogy felsorolt szolgáltatások többféle, eltérő szakértelmet igénylő területhez kapcsolódnak, eltérő a szakmai tartalmuk, nem azonos a közvetlen céljuk, eltérő a szakemberigényük így funkcionálisan elválnak egymástól a szerződések, így azok
becsült érték megállapításakor jogszerűen részekre bonthatók.
15. KÉRDÉS: Egy projekten belül több kedvezményezett kollektív beruházás keretében önállóan kíván új öntözőberendezéseket beszerezni
(például öntöződobokat). Az öntözött területek egymással szomszédos területek, a beruházás egyes elemei azonos időben fognak meg
valósulni. Az egyes kedvezményezettekre eső szerződések jogszerűen szétválaszthatók?
VÁLASZ: Nem, a funkcionális egység szempontjából az egyes szerződések értéke nem bontható részekre, függetlenül attól, hogy azokat
nem azonos ajánlatkérő szerzi be.
Fontos arra is felhívni a figyelmet, hogy a részekre bontás tilalma nem tévesztendő össze a részekre történő ajánlattétel biztosításával, amely értelmében ajánlatkérő köteles megvizsgálni, hogy a beszerzés tárgyának jellege és a szerződéshez kapcsolódó
további körülmények lehetővé teszik-e a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt. Az ajánlatkérő itt először azt köteles megvizsgálni, hogy a beszerzés tárgyának jellege lehetővé teszi-e a részajánlattétel lehetőségének biztosítását. Amennyiben a beszerzés tárgyára tekintettel objektíve lehetséges, azt vizsgálja az ajánlatkérő, hogy gazdasági, műszaki és minőségi szempontok miatt
nem ésszerűtlen-e az egyes részekre adott esetben különböző gazdasági szereplőkkel, több szerződést kötni. Ha az ajánlatkérő
lehetővé is teszi a beszerzés egyedi sajátosságaira figyelemmel a részekre történő ajánlattételt, a közbeszerzés becsült értékébe
természetesen minden rész értékét be kell számítania.
16. KÉRDÉS: Állattartó telep korszerűsítésére irányuló projekt keretében kedvezményezett új sertéstelepet kíván építeni, a projekt részét képezi a termelő épületek megépítése (vemhesítő, kocaszállás, fiaztató, malacnevelő) valamint az épületek üzemeléséhez szükséges tartás-,
etetés-, szellőztetés-, hűtés-, fűtés-, hígtrágya kezelés és elhelyezés technológiai eszközeinek, illetve az ezeket működtető vezérlő és irányítási rendszer tárgyi és immateriális eszközeinek (szoftverek) leszállítása és üzemelésre alkalmas beépítése. Ajánlatkérő a részajánlattétel
lehetőségét vizsgálva előzetes piacfelmérése során megállapítja, hogy a lehetséges technológiai kivitelező társaságok az un. klasszikus
magasépítészeti feladatok ellátására kevésbé alkalmasak. Becsült érték meghatározása, valamint a részekre történő ajánlattétel szempontjából hogyan viszonyul egymáshoz az építészeti (épületek kivitelezése) valamint a technológiai rész?
VÁLASZ: Becsült érték megállapítása szempontjából az építészeti rész, valamint a technológiai rész értéke nem bontható jogszerűen
részekre, ugyanakkor ajánlatkérőnek érdemes a közbeszerzési eljáráson belül a felhívásban a részekre történő ajánlattétel (külön az
építészeti, külön pedig a technológiai részre) lehetőségét biztosítani.

13

Uniós értékhatárt elérő
értékű közbeszerzések
Uniós értékhatár alatti
értékű eljárások
14

€
9.

ELJÁRÁSRENDEK

A Kbt. két eljárásrendet különböztet meg, ezek alkalmazására vonatkozó főszabály:
 Uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzések (Kbt. II. Rész) – ezt az eljárásrendet kell alkalmazni, amennyiben a közbeszerzés becsült értéke eléri vagy meghaladja az uniós értékhatárt (lásd: 6.1. pont)
 Uniós értékhatár alatti értékű eljárások (régen: nemzeti eljárásrend – Kbt. III. Rész) – azon eljárások esetén alkalmazandó szabályok, ahol a beszerzés becsült értéke az uniós értékhatárt nem éri el.
Fenti főszabálytól azonban maga a Kbt. eltérést fogalmaz meg, miszerint az 5. § (3) bekezdése szerinti ajánlatkérők a harmadik
részt – azaz az uniós értékhatár alatti eljárásokra vonatkozó szabályokat – alkalmazva kötelesek eljárni, kivéve, ha ajánlatkérői minősége az 5. § (2) bekezdése alapján is megállapítható. Ez tehát azt jelenti, hogy amennyiben kizárólag az un. 40 milliós
szabály miatt közbeszerzésre kötelezett a támogatott szervezet, úgy értékhatártól függetlenül az uniós értékhatár alatti szabályokat kell alkalmazza az eljárására. Jogszerűen jár el az ajánlatkérő azonban akkor is, ha az uniós értékhatár alatti eljárásokra
vonatkozó szabályok helyett, a szigorúbb, uniós eljárásrend szabályait alkalmazva folytatja le a közbeszerzési eljárását.
Fel kell hívni a figyelmet arra is, hogy maga a Kbt. nevesít olyan eseteket, amikor az egyéb feltételek fennállása esetén sem kell
lefolytatni közbeszerzési eljárást. Ezek az un. kivételi szabályok, melyek két nagy csoportja a két eljárásrendhez kapcsolódik,
azaz megkülönböztetünk uniós kivételeket, melyek esetében az uniós értékhatár elérése esetén sem kell az adott beszerzés
esetében közbeszerzést lefolytatni a törvényben felsorolt esetekben (Kbt. 9. §). Uniós kivételi körbe tartoznak többek között az
ingatlan vásárlására, meghatározott jogi szolgáltatásokra, munkajogviszony létesítésére, hitel és kölcsön nyújtására kötött szerződések. A kivételek másik nagy csoportja a nemzeti kivételeké (Kbt. 111. §), amelyek kizárólag az uniós értékhatárt el nem érő
beszerzések esetén adnak felmentést a közbeszerzés lefolytatása alól. Ilyenek például az épületre vonatkozó építészeti-műszaki
tervezési szolgáltatásra, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység igénybevételére irányuló, mezőgazdasági termelő, kutató tevékenység során felhasználásra kerülő bizonyos meghatározott termésnövelő anyagok és engedélyezett
növényvédő szerek beszerzésére, a hideg élelmiszer és főzési alapanyag, friss, illetve feldolgozott zöldség és gyümölcs, tej és
tejtermék, gabonafélék, kenyér és pékáru, méz, tojás, kertészeti növény beszerzésére irányuló szerződések.
Arra fel kell hívni a figyelmet, hogy a Kbt. által meghatározott kivételi körök mindegyikét a lehető legszűkebben kell értelmezni, továbbá, ha beszerzésnek csupán egy jól körülhatárolható része az, amely a Kbt-ben meghatározott valamely kivételi körbe tartozik, az
nem eredményezi, hogy erre tekintettel a teljes beszerzés mentesüljön a közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettsége alól.
17. KÉRDÉS: Uniós értékhatárig nem kell a közbeszerzési törtvényt alkalmazni „hideg élelmiszer és főzési alapanyag, friss, illetve feldolgozott zöldség és gyümölcs, tej és tejtermék, gabonafélék, kenyér és pékáru, méz, tojás, kertészeti növény beszerzésére”. A kertészeti növénynek jogszabályi definíciója nincs, azonban az agrár felsőoktatásban általános elfogadott csoportosítás szerint a csemetefa a kertészeti
növények kategóriába tartozik, ez támasztja alá VP2-4.1.3.5-16 Kertészet korszerűsítése-Kertészeti gépbeszerzés támogatása c. felhívás
5. számú melléklet II: táblázata, amely a „Kertészeti termeléssel összefüggő STÉ kódok jegyzéke” között a kertészeti termelésű termékek
között felsorolja a gyümölcsültetvényeket. Helyes az az értelmezés, miszerint az említett kivételi körbe a csemetefa beletartozik, azaz
uniós értékhatárig arra nem kell alkalmazni a közbeszerzési törtvény rendelkezéseit?
VÁLASZ: Ajánlatkérő az eljárás előkészítésébe – többek között – köteles bevonni olyan a nevében eljáró személyt, vagy szervezetet, aki
vagy amely a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkezik. A beszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező személynek
– és általa az ajánlatkérőnek – kell definiálnia a kertészeti növény fogalmát, és e definíció ismeretében eldönteni, hogy a beszerzendő áru
az említett kivételi körbe tartozik-e.
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10. ELJÁRÁSFAJTÁK
A Kbt. többféle eljárásfajtát szabályoz, amelyek közül az ajánlatkérő beszerzési igényeinek megfelelően a Kbt. szabályai által rögzített keretek között szabadon választhat, azonban a közbeszerzési eljárás során már nem lehet áttérni egyik eljárási fajtáról
a másikra. Az alábbi eljárásfajtákat különböztetjük meg:
 Nyílt eljárás – egyszakaszos eljárás, amelyben bármely gazdasági szereplő ajánlatot tehet.
 Meghívásos eljárás – két szakaszból álló eljárás, első, részvételi szakaszában az ajánlatkérő a részvételre jelentkezőnek a szerződés teljesítésére való alkalmasságáról vagy alkalmatlanságáról dönt. A részvételi szakaszban a részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot. Az eljárás második, ajánlattételi szakaszában csak az ajánlatkérő által alkalmasnak
minősített és ajánlattételre felhívott részvételre jelentkezők tehetnek ajánlatot.
 Tárgyalásos eljárás – hasonlóan a meghívásos eljáráshoz, ez is kétszakaszos eljárás, azonban itt a részvételi szakaszt
követen az eljárás második, ajánlattételi szakaszában az ajánlatkérő az alkalmasnak minősített és ajánlattételre felhívott részvételre jelentkezőkkel tárgyal a szerződés feltételeiről.
 Versenypárbeszéd – olyan közbeszerzési eljárás, amelyben az ajánlatkérő az általa a részvételi szakaszban kiválasztott részvételre jelentkezőkkel párbeszédet folytat a közbeszerzés tárgyának, a szerződés típusának és feltételeinek
pontos meghatározása érdekében, majd ajánlatot kér. A versenypárbeszéd három szakaszra tagolódik: részvételi szakasz, párbeszéd, és ajánlattételi szakasz.
 Innovációs partnerség – olyan sajátos közbeszerzési eljárás, amelynek célja egy innovatív termék, szolgáltatás vagy
építési beruházás kifejlesztése, és az ennek eredményeként létrejövő áruk, szolgáltatások vagy építési beruházások
ezt követő beszerzése. Az innovációs partnerség kizárólag a törvényben meghatározott célra alkalmazható.
 Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás – olyan egy szakaszból álló közbeszerzési eljárás, amelyben az ajánlatkérő az ajánlattételre felhívott ajánlattevőkkel tárgyal a szerződés feltételeiről. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás csak a Kbt-ben
meghatározott feltételek fennállása esetén folytatható le, melyek fennállását minden esetben szigorúan kell megítélni.
Tárgyalásos eljárás és versenypárbeszéd az uniós eljárásrend szabályai szerint csak a Kbt-ben meghatározott feltételek fennállása esetén alkalmazható, uniós értékhatár alatti eljárások esetében azonban bármely esetben alkalmazható.
Európai uniós támogatásból megvalósuló beszerzések esetében az európai uniós audit tapasztalatok alapján javasolt a gazdasági
szereplők közötti lehető legnagyobb versenyt biztosító eljárásfajták (pl. nyílt) alkalmazása.

11. UNIÓS ÉRTÉKHATÁR ALATTI ELJÁRÁSOKRA VONATKOZÓ FŐBB SZABÁLYOK
Uniós értékhatár alatti eljárások esetében lehetősége van az ajánlatkérőnek, hogy eljárására
 A) az uniós eljárásrend szabályai által nem kötött, a Kbt-ben meghatározott módon önálló eljárási szabályokat alakít ki
(Kbt. 117. §),
 B) vagy a Kbt. által meghatározott eltérésekkel alkalmazza az uniós eljárásrend szabályait (Kbt. 113-116. §).
Az utóbbi B) eset szerinti főbb szabályokat mutatjuk be:
 főszabály, miszerint a nyílt, a meghívásos és a tárgyalásos eljárást megindító felhívást nem hirdetmény útján kell közzétenni, mint az uniós értékhatár szerinti eljárások esetében, hanem un. összefoglaló tájékoztatást kell közzétenni
a Közbeszerzési Hatóság elektronikus adatbázisában az eljárás megindításának napját legalább öt munkanappal megelőzően. Bármely gazdasági szereplő jelezheti az eljárás iránt az érdeklődését, nekik és további három, az ajánlatkérő által
előzetesen megjelölt gazdasági szereplőnek a felhívást az eljárás indításakor meg kell küldeni. Amennyiben nem érkezik
legalább három érdeklődés, úgy ajánlatkérő legalább három, általa választott gazdasági szereplőnek küldi meg a felhívást.
Ajánlatot kizárólag azon szereplők tehetnek, akik érdeklődésüket jelezték, illetve akiknek ajánlatkérő a felhívást megküldte.
 a fenti főszabálytól eltérően kivételesen a 300 millió forintot el nem érő becsült értékű építési beruházás estében
összefoglaló tájékoztatást nem kell közzétenni, azonban legalább öt, a szerződés teljesítésére ajánlatkérő álláspontja
szerint alkalmas és szakmailag megbízható gazdasági szereplőt kell felkérni ajánlattételre, kivéve, ha a beszerzés
európai uniós alapokból finanszírozott és Magyarország országhatárán átnyúló projekttel kapcsolatos. Ebben az eljárásban kizárólag ezen felkért gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot (Kbt. 115. §). Ajánlatkérőt a felkérni kívánt gazdasági szereplők kiválasztása tekintetében rotációs kötelezettség terheli, azaz azonos, vagy hasonló tárgyú eljárásaiban
a felkért gazdasági szereplők körét lehetőség szerint változtatni köteles.8 Az ajánlattételi határidő minimális időtartamára vonatkozó előírás nem alkalmazandó, az ajánlatkérő az eljárásban nem köteles alkalmassági követelményt
előírni, a szerződéskötési moratórium és az eljárást lezáró döntéssel kapcsolatos jogorvoslati határidő időtartama öt
napra rövidül.

8
lásd: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők Kbt. 115. § (2) be-kezdése szerinti változtatásáról (KÉ 2017. évi
18.szám; 2017. február 10.)
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további nevesített kivételt jelentenek a 700 millió forintot elérő vagy meghaladó becsült értékű építési beruházások,
melyek esetében azonban az eljárás megindításáról – hasonlóan az uniós eljárásrend szabályaihoz – hirdetményt kell
közzétenni a Közbeszerzési Értesítőben. Ebben az eljárásfajtában egyebekben az összefoglaló tájékoztatóval induló
eljárásra vonatkozó szabályok, valamint határidő irányadók.

18. KÉRDÉS: A Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti ún. „öt ajánlattevős” eljárás alkalmazható-e abban az esetben, ha az adott eljárás európai
uniós alapokból finanszírozott?
VÁLASZ: Ha az építési beruházás becsült értéke nem éri el a háromszázmillió forintot, az ajánlatkérő - választása szerint – a közbeszerzési
eljárást lefolytathatja a nyílt vagy a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a jelen §-ban foglalt eltérésekkel történő alkalmazásával is, kivéve, ha a beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott és Magyarország országhatárán
átnyúló projekttel kapcsolatos. A fenti feltételek konjunktívak, azaz az eljárás abban az esetben nem alkalmazható, ha az adott beszerzés:
- európai uniós alapokból finanszírozott, és
- Magyarország országhatárán átnyúló projekttel kapcsolatos.
Így a Kbt. 115. §-a szerinti eljárás – a 300 millió forintnál alacsonyabb becsült értékű építési beruházások esetén – alkalmazható az európai
uniós alapokból finanszírozott beszerzések esetén, feltéve, hogy azok nem Magyarország országhatárán átnyúló projekttel kapcsolatosak.
19. KÉRDÉS: Támogatott szervezet 120 millió forint becsült értékben a VP-5-4.1.1.6-15 - Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók
építése c. pályázati felhíváson elnyert támogatásból trágyatárolót kíván építeni. Mely eljárás fajtákat választhatja jogszerűen a Kbt. alapján?
VÁLASZ: Alkalmazható a Kbt. 115. § szerinti „öt ajánlattevős” eljárás, tekintettel arra, hogy a beruházás építési beruházásnak minősül,
becsült értéke alacsonyabb 300 millió forintnál, valamint az érintett projekt nem Magyarország határán átnyúló jellegű. Az eljárás lefolytatható tárgyalásos vagy tárgyalás nélküli formában is, ajánlattevő választása szerint. Tekintettel arra, hogy a Kbt. 115. § lehetőséget
kínál ezen eljárásfajta alkalmazására, ezért ajánlatkérő választhatja az összefoglaló tájékoztatóval induló eljárásfajtát is, melyet szintén
a választása szerint folytathat le tárgyalásos vagy tárgyalás nélküli formában. Ezen kívül a Kbt. 21. § (1) bek. alapján lehetősége van, az
uniós értékhatár alatti (nemzeti) eljárásrend helyett az uniós értékhatár szerinti eljárásrend szigorúbb szabályait alkalmazni.
20. KÉRDÉS: Kedvezményezett VP-3-4.2.1-15 - Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás- hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban c. felhívásra benyújtott élelmiszeripari beruházása keretében termelő eszközök beszerzését tervezi, melyek egy termék előállítási
láncában vesznek részt, így értékük jogszerűen nem bontható részekre, az így megállapított becsült értéke a beszerzésnek 87 millió forint, az
eszközök beszerzésén túl a projekt keretében egy 55 millió forint becsült értékű felújítási munkát tervez. Mely eljárás fajtákat választhatja
jogszerűen a Kbt. alapján?
VÁLASZ: Eszközbeszerzése vonatkozásában a Kbt. 113. § (1) bekezdés szerint összefoglaló tájékoztatás szerinti eljárás javasolt, választása
szerint akár tárgyalásos, akár tárgyalás nélküli formában. Tekintettel arra, hogy a tervezett építési beruházás nem alkot egy funkcionális
egységet a gyártósor elemeivel, így az építési beruházás esetében nem kell közbeszerzést lefolytatnia, mivel – 50 %-os támogatási intenzitás figyelembe vételével – a felújításra jutó támogatási összeg 27,5 millió forint, amely így nem éri el a Kbt. 5. § (3) bekezdése szerint 40
milliós támogatási összeghatárt, amely felett az adott beszerzésre közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, a Kbt. 5. § (2) bekezdése szerinti
közbeszerzési kötelezettség alkalmazása pedig eleve nem lehet releváns a beszerzések tárgya, becsült értéke és a támogatás 50%-os
intenzitása alapján.
21. KÉRDÉS: Kedvezményezett VP2-4.1.1.3-16 - Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése c. felhívásra benyújtott beruházása keretében új
fejőüzem építését tervezi, teljes technológiai berendezés beszerzésével együtt, tekintettel a tervezett építési beruházás, valamint árubeszerzések között fennálló funkcionális egységre, értékük nem bontható részekre, az így megállapított becsült értéke a beszerzésnek 800 millió
forint. A fő tárgy vizsgálata szerint a beszerzés építési beruházásnak minősül. Mely eljárás fajtákat választhatja jogszerűen a Kbt. alapján?
VÁLASZ: Tekintettel arra, hogy az építési beruházás egybeszámított becsült értéke 700 millió forintot meghaladja, így a Kbt. 113. § (5) bek.
a) pontja alapján a közbeszerzési eljárás megindításáról hirdetményt kell közzétenni a Közbeszerzési Értesítőben, az összefoglaló tájékoztatóra vonatkozó szabályok nem alkalmazandók, azonban egyebekben a Kbt. 113. § szerint kell eljárni. Szintén választható tárgyalásos,
vagy tárgyalás nélküli eljárásfajta.

Építési beruházás értéke:
< 300 millió forint
legalább öt gazdasági szereplőt
kell felkérni

Építési beruházás értéke:
≥ 700 millió forint
hirdetményt kell közzétenni
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12. NYÍLT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS – ÁLTALÁNOS SÉMA UNIÓS ÉRTÉKHATÁR ALATTI
ELJÁRÁSOK ESETÉBEN
1. Előkészítési szakasz: különösen fontos, hogy a közbeszerzési eljárást megfelelő előkészítés előzze meg. Ajánlatkérőnek ebben
a szakaszban kell meghatároznia az eljárás tárgyát, becsült értékét, alkalmazandó eljárásfajtát. Építési beruházások esetében az
eljárás csak a külön jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő tervek, jogerős engedélyek birtokában indítható
meg, csak kivételes esetben irányulhat tervezésre és kivitelezésre egyben az eljárás. Az előkészítés részeként ajánlatkérőnek
legalább háromtagú megfelelő szakértelemmel (közbeszerzési, jogi, pénzügyi, közbeszerzés tárgya szerinti) rendelkező tagokból álló bírálóbizottságot kell felkérnie. A bírálóbizottság segíti ajánlatkérőt az eljárás szabályos lefolytatásában és a megfelelő
ajánlat kiválasztásában. El kell készíteni az eljárást megindító felhívást, valamint a közbeszerzési dokumentumokat, melyeknek
biztosítaniuk kell, hogy az eljárásban a gazdasági szereplők képesek legyenek műszakilag megfelelő, fizikailag megvalósítható és
gazdasági szempontból reális ajánlatot adni. Az előkészítést megfelelően dokumentálni kell (pl. közbeszerzési terv, közbeszerzési
szabályzat, becsült érték meghatározása).
2. Közbeszerzési eljárás megindítása, ajánlattételi szakasz – a közbeszerzési eljárás a felhívás közzétételével vagy megküldésével indul. A megindítást követően un. ajánlattételi szakaszról beszélünk, melynek határideje minimumát az összefoglaló tájékoztatóval, illetve hirdetménnyel induló eljárásokra nézve a Kbt. rögzíti, így az
 árubeszerzése vagy szolgáltatás megrendelésre irányuló eljárás esetében 10 nap
 építési beruházásra irányuló eljárás esetében 15 nap
A Kbt. 115. § szerint un. „öt ajánlattevős” eljárás esetében nincs rögzített törvényi minimum az ajánlattételi határidőre vonatkozóan,
azonban általános elvárás, hogy kellő időt kell biztosítani az ajánlattevők számára ahhoz, hogy megfelelő ajánlatot tudjanak adni.
3. Ajánlatok bírálata – az ajánlattételi szakasz a beérkezett ajánlatok bontásával ér véget, ahol az ajánlatot benyújtók jelenlétében a beérkezett ajánlatok főbb értékelésre kerülő ajánlati elemei ismertetésre kerülnek. A bontást követően ajánlatkérőnek –
a bírálóbizottság segítségével – meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok megfelelnek-e a jogszabályi és a közbeszerzési dokumentumokban rögzített előírásoknak. Amennyiben indokolt, a szükséges eljárási cselekményeket el kell végezni (pl.: hiánypótlás,
felvilágosítás kérés, számítási hiba javítása), meg kell állapítani, hogy a beérkezett ajánlatok közül melyek érvényesek, és a felhívásban meghatározott értékelési szempontok alapján az érvényes ajánlatok közül értékelés alapján kiválasztani a nyertes ajánlattevőt. Érvényes ajánlat hiányában a közbeszerzési eljárás eredménytelen. A bírálati szakasz az ajánlatkérő döntésével zárul.
4. Közbeszerzési eljárás befejezése – a közbeszerzési eljárás az ajánlatkérő által hozott döntéssel, valamint annak ajánlattevőkkel történő ismertetésével ér véget. Az eljárás eredményéről – függetlenül az alkalmazott eljárás fajtájától – minden esetben a
Közbeszerzési Értesítőben hirdetményt kell közzétenni. Az ajánlattevők döntésről való tájékoztatását követően kezdődik az un.
szerződéskötési moratórium, melynek leteltét követően az ajánlatkérő megkötheti a közbeszerzési szerződést a nyertes ajánlattevővel.
5. Közbeszerzési szerződés megkötése, a szerződés teljesítése – a közbeszerzéssel kapcsolatos kötelezettségek nem érnek
véget az eljárás eredményeként megkötött szerződéssel, ugyanis a Kbt. alapján a közbeszerzés eredményeként megkötött szerződést, valamint a szerződés teljesítéséről szóló adatokat is közzé kell tenni a Közbeszerzési Hatóság által működtetett közbeszerzési adatbázisban. Itt fontos megemlíteni azt is, hogy a Közbeszerzési Hatóság ellenőrzési jogkörében eljárva, hivatalból,
vagy bejelentés alapján a közbeszerzési szerződések teljesítését, valamint annak jogszerűségét ellenőrizheti.
Közbeszerzés eredményeként megkötött szerződés módosítása: fokozott figyelemmel kell eljárni a közbeszerzési szerződések
esetleges módosítása esetén, mivel ennek lehetséges eseteit a Kbt. szigorúan szabályozza, kizárólag a törvényben felsorolt
esetekben enged szűk körben lehetőséget a szerződések módosítására, arra pusztán a felek elhatározása nem biztosít megfelelő jogalapot. A szerződésmódosításról szintén minden esetben kötelező hirdetmény közzététele a Közbeszerzési Értesítőben.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a közbeszerzés eredményeként megkötött szerződésre, illetve annak alapján az ellenérték kifizetésekre speciális szabályok vonatkoznak.9

9
lásd: Kbt. és 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások
közbeszerzésének részletes szabályairól
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„különösen fontos, hogy
a közbeszerzési eljárást
megfelelő előkészítés
előzze meg”
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13. FELTÉTELES KÖZBESZERZÉS
A közbeszerzési törvény lehetővé teszi, hogy az ajánlatkérő un. feltételes közbeszerzést indítson. Ilyen esetben a felhívásban
előre jelezni kell, hogy az ajánlattételi határidő lejártát – azaz az ajánlati kötöttség beálltát – követően ajánlatkérő ellenőrzési
körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény következhet be (például nem kap meg valamilyen engedélyt, jóváhagyást) amely
esetében a közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. Az eredménytelenné nyilvánítás is csak lehetőség az ajánlatkérő számára, tehát a körülmény bekövetkezte után is dönthet úgy, hogy az eljárást lefolytatja.
A Kbt. a feltételes közbeszerzés egyik lehetséges eseteként nevesíti a támogatások benyújtásával és elbírálásával kapcsolatos
körülményeket. Támogatások esetében bizonytalan jövőbeli eseménynek minősül, hogy az ajánlatkérő a támogatást megkapja-e, illetve az igényelt teljes összegben kapja-e meg. Amennyiben erre az eljárást megindító felhívásban felhívta a gazdasági
szereplők figyelmét, az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, de dönthet az eljárás folytatásáról is (például saját költségvetésből finanszírozza a beszerzést).
A feltételes közbeszerzés intézménye nyújthat megoldást azon támogatást igénylőknek, akik a támogatási döntést megelőzően,
vagy legkésőbb a támogatási döntésről való tájékoztatással egyidejűleg meg kívánják kezdeni a támogatási igénnyel érintett
projektet.
A Kbt. alapján lehetősége van az ajánlatkérőnek a feltételes közbeszerzésben rögzített jövőbeli feltételt a nyertes ajánlattevővel
megkötött szerződésbe is, mint felfüggesztő feltételt beépíteni, így a megkötött szerződés érvényes lesz, de hatályba csak a
meghatározott feltétel bekövetkeztekor lép, természetesen ebben az esetben a teljesítés sem kezdődhet meg a feltétel bekövetkezte előtt. Amennyiben a feltétel oly módon következik be, hogy az ajánlatkérő oldalán a szerződés szerinti feladatok elvégzését
nem indokolja, úgy a szerződés a felek között – a feltétel e negatív irányú bekövetkezte esetén, mint amilyen a támogatási igény
részben vagy egészben történő elutasítása lehet – megszűnik.
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14. TÁMOGATOTT KÖZBESZERZÉSEK ELLENŐRZÉSE
A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló
272/2014. (XI.5) Kormányrendelet (Korm. r.) szabályai szerint az európai uniós forrásból finanszírozott közbeszerzéseket az Irányító
Hatóság, valamint az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter ellenőrzi. A Korm. r. értelmében főszabály szerint
 utóellenőrzés alá tartoznak az uniós értékhatárt el nem érő árubeszerzésre vagy szolgáltatás megrendelésre, valamint a 300 millió forintot el nem érő építési beruházásra irányuló közbeszerzések (Korm. r. 98. § - 100. §),
 folyamatba épített ellenőrzés alá tartoznak az uniós értékhatárt elérő vagy meghaladó árubeszerzésre vagy szolgáltatás megrendelésre, valamint a 300 millió forintot elérő vagy meghaladó építési beruházásra irányuló közbeszerzések
(Korm. r. 101. § - 109. §).
Azonban EMVA forrásból nyújtott támogatás esetén a Kbt. 5. § (3) bekezdése szerinti támogatást igénylőnek vagy kedvezményezettnek értékhatártól függetlenül az utóellenőrzésre vonatkozó szabályokat kell alkalmaznia (Korm. r. 97. § (5) bek).
Az EMVA Irányító Hatóság az utóellenőrzés körében vizsgálandó, így az Irányító Hatóság részére benyújtandó közbeszerzési dokumentumok köréről részletes tájékoztatót adott ki, amely elérhető a www.palyazat.gov.hu oldalon a pályázati közlemények között10.
A közbeszerzési eljárás eredményéről, az eljárásban hozott döntéséről a döntés meghozatalát követő munkanapon, de legkésőbb az
ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezés megküldésének napján a kedvezményezett köteles értesíteni az irányító hatóságot.
Utóellenőrzés keretében az irányító hatóság közbeszerzési-jogi, támogathatósági, elszámolhatósági, valamint műszaki szempontú
vizsgálatot végez a közbeszerzési eljárás során keletkezett iratokon. Az ellenőrzés eredményéről az irányító hatóság jelentést állít ki.
Fontos hangsúlyozni, hogy a közbeszerzés műszaki tartalma nem térhet el a támogatási kérelemben, avagy a támogatói okiratban
szereplő, projekt tervezett műszaki-szakmai tartalmától. Előfordulhat, hogy előre nem látható okból, például engedélyezési eljárás
során felvetődött ok miatt szükséges azon változtatni, akkor ezt a változásbejelentéssel kell kezelni az Irányító Hatóság felé.
A közbeszerzési szabályok megsértése esetén támogató tartalmú jelentés nem állítható ki, ilyen esetben az Irányító Hatóság
szabálytalansági eljárás lefolytatásáról dönthet. A kedvezményezett részére támogatás – a támogatási előleg kifizetés kivételével
– csak a támogató tartalmú ellenőrzésről készült jelentés megléte esetén folyósítható.
Európai Unióból származó forrás felhasználása esetén az utólagos ellenőrzések egy projektet és a projekten belül megvalósított
közbeszerzéseket vizsgálnak és a közbeszerzés mellőzése – az egyéb jogkövetkezmények mellett – a támogatás teljes összegének visszafizetését vonhatja maga után.
Amennyiben a közbeszerzés eredményeként megkötött szerződés módosítására kerül sor, úgy a szerződésmódosítást szintén
be kell nyújtani ellenőrzés céljából az irányító hatóság részére.
22. KÉRDÉS: Milyen módon kell a közbeszerzési iratokat megküldeni az Irányító Hatóságnak?
VÁLASZ: Az iratokat elektronikus úton kell megküldeni, a www.palyazat.gov.hu pályázati felületről elérhető közbeszerzési felületen (SSO modul)
keresztül regisztrálás után történő feltöltéssel.
23. KÉRDÉS: Mi a teendő, amennyiben nem sikeres a regisztráció?
VÁLASZ: Amennyiben a megkísérelt regisztráció, illetve közbeszerzési dokumentumfeltöltés nem volt sikeres, úgy a közbeszerzési dokumentumok feltöltéséhez előírt regisztrációt lehetővé tevő iktatást az Irányító Hatóság hajtja végre az Egységes Monitoring Információs Rendszerben (továbbiakban: EMIR) történő nyilvántartásba vétellel. Az ezzel kapcsolatos részletes tudnivalókat az Irányító Hatóság 2017. január
18-i közleménye tartalmazza.11
24. KÉRDÉS: Az Irányító Hatóság a támogatói okirattal egyidejűleg a kedvezményezett rendelkezésére bocsát egy un. előzetes közbeszerzési szakértői állásfoglalást. Mennyiben köti ez az állásfoglalás a kedvezményezettet, mi a teendő, ha az abban foglaltaktól el kíván térni.
VÁLASZ: Az állásfoglalások ajánlást tartalmaznak a közbeszerzési eljárások szabályszerűsége érdekében, az abban foglaltak azonban
nem kötik a kedvezményezetteket, lévén azok a támogatási kérelemből rendelkezésre álló információk alapján készülnek, és a megvalósítás során több olyan körülmény lehet, mely miatt esetleg már nem is helytállóak az abban foglaltak. Továbbá több jogszerű megoldás
is lehetséges a Kbt. szabályai alapján ugyanazon beszerzési igény kielégítésére. Azt azonban hangsúlyozni kell, hogy a szabályszerűség
biztosítása a kedvezményezett felelőssége.
A lefolytatott közbeszerzések jogi utóellenőrzése tekintetében nincs jogszabályi kötelezettség arra vonatkozóan, hogy az előzetes – segítő – közbeszerzési állásfoglalásban foglaltakat figyelembe kellene venni, azoktól az Irányító Hatóság eltérhet.
Az állásfoglalásokat külső közbeszerzési szakértő készítette el az IIER-ben szereplő támogatási kérelem és ahhoz kapcsolódó
adatok alapján. Amennyiben azonban eltérés mutatkozik a Támogatói Okirat és a közbeszerzési jogi állásfoglalás tételei között,
esetleg az abban foglaltakkal a kedvezményezett nem ért egyet, minden esetben javasolt azt írásban jelezni az Irányító Hatóság
felé a probléma észlelésekor.

10
lásd: Az EMVA Irányító Hatóság közleménye a közbeszerzési eljárások utó- vagy utólagos ellenőrzése során vizsgált dokumentumokkal kapcsolatban
(2017. augusztus 18.)
11
lásd: Az EMVA Irányító Hatóság kiegészítő közleménye a közbeszerzési eljárások dokumentációjával kapcsolatos teendőkről (2017. január 18.)
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15. FELELŐS AKKREDITÁLT KÖZBESZERZÉSI SZAKTANÁCSADÓ
(FAKSZ - 14/2016. (V.25.) MVM RENDELET)
Kbt. értelmében kötelező a közbeszerzési eljárás lefolytatásába felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót bevonni az
alábbi esetekben:

részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló,

árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén az uniós értékhatárt meghaladó,

építési beruházás esetén az ötszázmillió forintot meghaladó értékű közbeszerzési eljárásba.
25. KÉRDÉS: A közbeszerzési eljárással kapcsolatos költségek (FAKSZ díja, közzétételi díjak) a projektben elszámolható költségek?
VÁLASZ: Igen, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos költségek elszámolhatók minden VP pályázati felhívásban a projekt összes elszámolható költségének 1%-áig.
26. KÉRDÉS: A VP felhívások rögzítik, miszerint „a támogatói okirat kézbesítését követő naptól számított 6 hónapon belül a kedvezményezett köteles elszámolni a megítélt támogatási összeg legalább 10%-ával.” Közbeszerzési eljárás lefolytatása esetén előfordulhat, hogy az
előírást önhibáján kívül nem tudja a kedvezményezett megtartani. Mi teendő ilyen esetben?
VÁLASZ: Amennyiben a 6 hónapos határidő a kedvezményezettek részéről nem tartható, a kedvezményezetteknek lehetőségük van változás
bejelentés megtételére, amelyben az Irányító Hatóságtól kérhetik a projekt átütemezését, a határidő elmulasztásához külön jogkövetkezmény nem társul a felhívásokban, azt azonban a Korm. rendelet jogszabályi kötelezettségként rögzíti, hogy a kedvezményezett 12 hónap
alatt számoljon el 10%-kal.

16. ELEKTRONIKUS KÖZBESZERZÉS
Felhívjuk a tisztelt kedvezményezettek figyelmét, hogy a 2018. április 15. napjától Magyarországon bevezetésre kerül az elektronikus közbeszerzési rendszer (EKR), amely során az ajánlatkérő és az ajánlattevők közötti írásbeli kommunikáció teljes egészében elektronikusan fog történni egy integrált felületen keresztül. Ajánlatkérők számára 2018. április 15. napjától kötelező lesz
az EKR rendszer használta közbeszerzési eljárások lefolytatására.

Szerzők:
dr. Halász Anita (felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó,
közbeszerzési igazgató, OTP Hungaro-Projekt Kft.)
Vulcz László (ügyvezető igazgató, OTP Hungaro-Projekt Kft.)
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