Közbeszerzési Hatóság közleménye
A Közbeszerzési Hatóság - a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) 187. § (2) bekezdésének ab) alpontjával, valamint az r) ponttal
összhangban - a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel és a
minősített ajánlattevői státusz meghosszabbításának rendjét az alábbiakban határozza
meg.

I.

A kérelem benyújtása és elbírálása

1. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30) Korm.
Rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 32. § (1)-(3) bekezdései értelmében a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzékére történő felvételt és a meglévő minősített ajánlattevői
státusz megújítását a Közbeszerzési Hatóságnál kell írásban kérelmezni. A "Minősítési
szempontok a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételhez” és a
"Minősítési szempontok a minősített ajánlattevői státusz újraigazolásához" c.
dokumentumok tartalmazzák azokat a feltételeket, amelyek teljesítése esetén a kérelmező
a jegyzékbe felvételt nyer illetve a minősített ajánlattevői státusza meghosszabbodik.
2. A pályázat nyelve magyar. Az Adatbejelentő lapot illetve valamennyi igazolást és
dokumentumot postai úton vagy személyesen kell eljuttatni a Közbeszerzési Hatóság
részére, idegen nyelven kiállított igazolások és dokumentumok esetében azok pályázó általi
felelős fordításával együtt.
3. A Közbeszerzési Hatóság a kérelem kézhezvételét követő két hónapon belül határozattal
dönt a jegyzékbe vételről, a státusz meghosszabbításáról vagy a kérelem elutasításáról. A
határidő - indokolt esetben - egy alkalommal két hónappal meghosszabbítható.
4. Amennyiben a benyújtott kérelem hiányos, a kérelmező a Hatóság hiánypótlásra történő
felszólítása kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles a megjelölt hiányok postai
úton történő pótlására. A kérelmező hiánypótlását határidőben teljesítettnek kell tekinteni,
ha a hiánypótlásra adott válasz feladása legkésőbb a határidő utolsó napján megtörtént.
Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség, mely indokolt esetben további egy alkalommal
megismételhető, kérelemre a hiánypótlási határidő meghosszabbítható.
5. Amennyiben a kérelmező az előírt feltételeknek megfelel, felvételt nyer a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe illetve a minősített ajánlattevői státusza
meghosszabbodik.
6. Amennyiben a kérelmező nem felel meg az előírt feltételeknek, illetve a hiánypótlási
kötelezettségének határidőben nem tett eleget, a Hatóság a kérelmet elutasítja. Azok a
minősített ajánlattevők, melyek előző bejegyzésének érvényessége lejárt, és a szükséges
határidőig nem küldik meg, vagy a hiánypótlási határidő lejártáig nem küldik meg
hiánytalanul, a „Minősítési szempontok a minősített ajánlattevői státusz újraigazolásához"
c. dokumentumban előírtaknak megfelelően a megújításhoz szükséges pályázati
anyagokat, törlésre kerülnek a minősített ajánlattevők jegyzékéről.
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II.

A Közbeszerzési Hatóság határozata

1. A Közbeszerzési Hatóság a kérelem elbírálásáról az I. 1-6. pontokban írtaknak
megfelelően határozatban rendelkezik.
2. A minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel esetén a kérelmező a
határozat meghozatala napján felvételt nyer a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe,
a kérelmező ettől az időponttól válik minősített ajánlattevővé. A jegyzékbe vétel
érvényességi idejének megújítása esetében a minősített ajánlattevői státusz a jegyzékbe
vétel érvényességi idejének lejártától számítottan hosszabbodik meg.
3. A Hatóság a jegyzékbe vétel tényéről és a minősített ajánlattevői státusz megújításáról
igazolást állít ki, amelyet postai úton a határozattal együtt kézbesít a minősített ajánlattevő
részére; továbbá a minősített ajánlattevő adatai ezzel egyidejűleg publikálásra kerülnek a
Hatóság honlapján elérhető közhiteles nyilvántartásban is. Az igazolás tartalmazza a
minősített ajánlattevőre vonatkozó általános információkat, az egyes minősítési
szempontok szerinti megfelelésre hivatkozást, a minősített ajánlattevő jegyzék szerinti
besorolását, a jegyzékbe vétel időpontját, minőségirányítási tanúsítványának érvényességi
idejét, illetve az igazolás felhasználásának határidejét.
4. A Hatóság a minősített ajánlattevőt a Rendelet 33. § (1) bekezdése alapján törli a
jegyzékből, amennyiben
a) nem felel meg a minősítési szempontoknak;
b) közbeszerzéssel kapcsolatos jogorvoslati eljárásban jogerős határozattal eltiltották
közbeszerzési eljárásban való részvételtől;
c) közbeszerzéssel kapcsolatos jogorvoslati eljárásban jogerős határozattal elrendelték a
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéből való törlését;
d) azt a minősített ajánlattevő kéri;
e) megújítás nélkül lejárt a jegyzékben szereplés érvényességi ideje;
f) megszűnt.
5. A minősített ajánlattevő csak akkor kérheti a hivatalos jegyzékből való törlését, ha
folyamatban levő közbeszerzési eljárásban nem vesz részt.
6. A Hatóság a kérelmet elutasító (I. 6.) vagy a törlésről hozott határozatát (II. 4.)
indokolással látja el. E határozatok ellen a Kbt. 187. § (11) bekezdése alapján
fellebbezésnek helye nincs, de a kérelmező, illetőleg a minősített ajánlattevő a határozat
felülvizsgálatát kérheti a bíróságtól a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül.
A bíróság eljárására a Pp. XX. fejezetét kell megfelelően alkalmazni, amennyiben a Kbt.-ből,
illetőleg a nemperes eljárás jellegéből más nem következik. A Pp. 338. §-a értelmében a
bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban
tárgyalást tart, a tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti. Ennek elmulasztása
miatt igazolásnak nincs helye. A keresetlevelet a Közbeszerzési Hatósághoz kell benyújtani,
de a Fővárosi Törvényszékhez kell címezni.
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III.

A minősített ajánlattevő jogai és kötelezettségei

1. A hatályos jogszabályok értelmében a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke a
Hatóság honlapján elektronikusan is elérhető, ez a formája közhiteles. A közbeszerzési
eljárásban az ajánlatkérő - a Kbt. 62. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti kivétellel - a
kizáró okok fenn nem állásának igazolására, továbbá - a Rendelet 30. § (4) bekezdésének
figyelembevételével - az alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés
igazolására köteles elfogadni a jegyzékben szereplés tényét.
2. A minősített ajánlattevőnek a Rendelet 30. § (3) bekezdése alapján külön kell igazolnia,
illetőleg írásban nyilatkoznia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdésének b) pontjának
hatálya alá.
3. A minősített ajánlattevőnek a Rendelet 30. § (4) bekezdése értelmében külön kell
igazolnia a szerződés teljesítésére való alkalmasságát, ha az ajánlatkérő a közbeszerzési
eljárásban a Hatóság által meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban
állapítja meg az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai
alkalmasságának feltételeit és igazolását, feltéve, hogy az ajánlatkérő erre a körülményre
kifejezetten utalt az eljárást megindító hirdetményben.
4. A III. 3. pontban foglaltak esetén, amennyiben az ajánlatkérő felhívása a Hatóság által
figyelembe vett alkalmassági feltételeken túlmenően tartalmaz kritériumokat (pl.
mintapéldány csatolását, vagy a bevont szakemberek bemutatását írja elő), és/vagy a
Hatóság által meghatározott minősítési szempontokon belül szigorúbb követelményeket
támaszt, a minősített ajánlattevőnek - kizárólag e körben - kiegészítőleg kell igazolnia
alkalmasságát.
5. A minősített ajánlattevő a Rendelet 34. §-a alapján köteles a Hatóságnak bejelenteni, ha
a minősítési szempontok szerinti adataiban, körülményeiben változás állt be a változást
követően haladéktalanul, de legkésőbb a változástól számított öt munkanapon belül. Ha a
változás következtében a minősített ajánlattevő nem felel meg a minősítési
szempontoknak, a Hatóság törli a hivatalos jegyzékből.
6. A minősített ajánlattevőnek a minősített ajánlattevői státusz meghosszabbításához
szükséges a "Minősítési szempontok a minősített ajánlattevői státusz újraigazolásához” c.
dokumentumokban foglaltaknak megfelelően évente - az igazolásban megjelölt határidő
lejárta előtt legalább egy hónappal - becsatolnia a mérlegét, igazolnia kell az adott évre
vonatkozó referencia meglétét, továbbá ismételten be kell csatolnia valamennyi
bankszámlája vonatkozásában a pénzintézeti nyilatkozatokat is. Ezzel egyidejűleg a
kérelmező cégszerűen aláírt nyilatkozattal köteles igazolni, hogy valamennyi (élő)
bankszámlája esetében beküldte a szükséges pénzintézeti igazolásokat és szükséges
nyilatkoznia a kizáró okok tekintetében.
7. Amennyiben a határidőben benyújtott kérelem hiányos, a kérelmező a Hatóság
hiánypótlásra történő felszólítása kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles a
megjelölt hiányok postai úton történő pótlására. A hiánypótlásra vonatkozó egyéb kérdések
tekintetében az I.4 pontban foglaltak irányadók.
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8. Amennyiben a minősített ajánlattevő a III. 7. pontban részletezett megújítási, illetve az
annak kapcsán felmerült hiánypótlási kötelezettségének az előírt határidőig nem tesz
eleget, a Hatóság a minősített ajánlattevőt a Rendelet 33. §-a alapján törli a hivatalos
jegyzékből.
9. Amennyiben a jegyzéken szereplő minősített ajánlattevő a minősítési szempontok
szerinti adataiban, körülményeiben (pl. új minőségirányítási rendszer bevezetése)
bekövetkezett változásokat - eleget téve a Rendelet 34. §-ában foglalt kötelezettségének bejelenti a Közbeszerzési Hatóságnak, akkor ennek alátámasztására megfelelő igazolást
kell benyújtania a „Minősítési szempontok a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe
történő felvételhez” vagy a „Minősítési szempontok a minősített ajánlattevői státusz
megújításához” című dokumentumok szerint.
10. Amennyiben a minősített ajánlattevőt a Hatóság a Rendelet 33. § (1) bekezdése alapján
törli a hivatalos jegyzékből, a törléséről szóló határozat kézhezvételétét követően a volt
minősített ajánlattevő köteles haladéktalanul bejelenteni az ajánlatkérőnek, ha
folyamatban levő közbeszerzési eljárásban vesz részt.

IV.

Speciális rendelkezések a január 1. és május 31. között benyújtott,
illetve elbírált kérelmek vonatkozásában

1. Amennyiben a kérelmező január 1. és május 31. között nyújtja be a felvétel vagy a státusz
hosszabbítása iránti kérelmét, - illetve a Hatóság a II. 1. pont szerinti határozatát január 1.
és május 31. közt hozza meg - és a benyújtás (illetve határozathozatal) időpontjában még
nem rendelkezik a korábbi év, számviteli jogszabályok szerinti beszámolójával, a Hatóság a
jegyzékbe vételről július 31-i érvényességi dátummal állít ki igazolást.
2. Amennyiben a kérelmező július 31-ig az előírt módon igazolja a beszámoló elfogadását,
valamint ismételten benyújtja az előírt igazolásokat és pénzintézeti nyilatkozatokat, a
Hatóság egy évre szóló igazolást állít ki. Ezen időponttól kezdődően jelen közlemény III. 7.
pontjában foglaltak irányadók.

V.

Egyéb rendelkezések

1. A Rendelet 35. §-a értelmében a Hatóság módosíthatja a minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzékére vonatkozó minősítési szempontokat és annak igazolási módjait. Ez esetben a
Hatóság a minősítési szempontokat újra meghirdeti.
2. A minősítési szempontok módosítása esetében a Rendelet 35. § (2) bekezdésének
megfelelően a már jegyzékbe vett minősített ajánlattevőknek is igazolniuk kell az előírt
módon megfelelőségüket az új vagy a módosult minősítési szempont tekintetében.
Benyújtott kérelem folyamatban levő elbírálása esetében a Hatóság a minősítési
szempontok módosítása miatt szükséges kiegészítések közlésére hívja fel a kérelmezőt.
3. A Hatóság tájékoztatja a kérelmezőket, hogy a kérelmezők által megadott személyes
adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvénnyel (a továbbiakban: Infotv.) összhangban kezeli. A Hatóság - az
előbbiekben idézett törvényben foglaltaknak megfelelően - tájékoztatja továbbá a
kérelmezőket arról, hogy
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- az adatkezelés jogalapja a Rendelet 28.§ (3) bekezdése, a Kbt. 187. § (2) bekezdés ab)
alpontja, illetve r) pontja
- az adatkezelés célja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékének vezetése;
- az adatkezelés időtartama a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékén való szereplés
időtartamára terjed ki;
- az adatok megismerésére, kezelésére kizárólag a Hatóság azon tagjai és dolgozói
jogosultak, akik a kérelem elbírálásban részt vesznek;
- a kérelmező adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségére az Infotv.
rendelkezései az irányadóak;
- az adatkezelés nyilvántartási azonosítója: 942-0002; - az adatoknak a jegyzékből történő
törlésére a Rendelet 33.§ (1) bekezdése az irányadó.
4. A Hatóság a Kbt. 187. § (5) bekezdése alapján a minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzékének vezetése céljából jogosult a kérelmező által megnevezett személyek
természetes személyazonosító adatait, valamint képzettségre és végzettségre, szakmai
gyakorlatra vonatkozó adatait kezelni.
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