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Okirat sz6ma: T-01082/01 / 2016

Alapit6 okirat
m6 do sitdso kkal e gys6 ges szerkez etb e fo glalva

Az illamh6ztart6sr6l sz6l6 20LL.6vi CXCV. tiirv6ny g/A. s-a alapiin a Kiizbeszerz6si

Hat6siig alapit6 okirat6t a kiivetkez6k szerint adom ki:

1. A kttlts6gvet6si szerv
megneve zflse,sz6khelye, telep helye

A kolts6gvet6si szerv

1.1.1. megnevez6se: Kcizbeszerz6si Hat6s6g

A kolts6gvet6si szerv idegen nyelvfi megnevez6se

1.2.L. angol nyelven: Public Procurement Authority

1.2.2. n6met nyelven: Amt ftir Offentliche Beschaffungen

1.2.3. francia nyelven: Autorit6 des March6s Publics

A kolts6gvet6si szerv

1.3.1. sz6khelye: 1026 Budapest, Riad6 u. 5.

2. Akiilts6gvet6si szerv
alap itiisiival 6s m egsziin6s 6vel ti sszefligg6 rendelkez6s ek

A kolts6gvet6si szerv alapitisiinak d6tuma: 1995. okt6ber 04.

A kolts6gvet6si szerv alapft6sdr6l rendelkez6 iogszabiiy: A Kozbeszerz6sek Tanfcsdnak

l6tesft6ser6l a krizbeszerz6selc6l sz6l6 L995. evi Xt. torv6ny 11. $-a, valamint 94' S-a

rendelkezett, melyek alapi6n a K<jzbeszerz6sek Tanicsa e torv6ny 1995' november L'

napian tcirt6nt t aiatytatep6s6t megel6 z6en, !995. okt6ber 4' napjan tartott alakul6 til6s6n

jritt l6tre.

A kolts6gvet6si szerv alapitisira, etalakitesera, megsztintet6s6re jogosult szerv

2.3.1. megnevez6se: OrszdggYfil6s

2.3.2. sz6l<helye: 1055 Budapes! Kossuth Laios t6r 1-3'

1.3.

2.2.

2.3.



3.1.

4.2.

4.3.

3. A ktilts6gvet6si szerv iriinyitiisa, feliigyelete

A kolts6gvet6si szerv ir6nyit6 szerv6nek

3.1.1. megnevez6se: Kozbeszerz6si Hat6sig

3.1.2. sz6khelye: 1026 Budapest, Riad6 u. 5.

4. Akttlts6gvet6si szerv tev6kenys6ge

4.L. A kolts6gvet6si szerv kcizfeladata: A Kozbeszerz6si Hat6s6g [tov6bbiakban: Hat6s;ig)

kozfeladata, hogy a koz6rdeket, az aj6nlatk6r6k 6s az ajilnlattev6k 6rdekeit figyelembe v6ve,

hat6konyan kozremiikcidjon a kozbeszerz6si politika alak(tiisSban, a jogszerii kozbeszerz6si

magatart6sok kialakitis6ban 6s elterjeszt6s6ben, el6seg(we akozplnzek nyilvdnos 6s 6tl6that6

m6don tort6n6 elkolt6s6t.

be 16saA ktilts6evet6si szerv f6tev6kenys6g6nek iillamhfztartisi szakigazr sorolasa:

szakAsazat szdma szakflsazat m e sn eve z 6 s e

7 841101 Allamhatalmi szervek tev6kenysdge

A kolts6gvet6si szerv alaptev6kenys6ge: A Hat6sdg a hatilyos kozbeszerz6sekr6l sz6l6

2015. 6vi CXLIII. torv6nyben (tovebbiakban: Kbt.) foglaltakkal osszhangban az al6bbi

alapfeladatokat l6tja el:
a) nap rak6s zen v ezeti 6s a h o nlap i6n kozzlteszi

aa) a tdrv6ny hatdlya al6 tartoz6 ajdnlatk6r6k list6j6t
ab) a min6sftett ajilnlattev6k Hat6s6g iltal l6rehozott hivatalos iegyzfkft,
ac) a felel6s akkreditelt kdzbeszerz6si szaktandcsad6k n6vjegyz6k6t,

ad) a kozbe szerzlsi elj6rdsban val6 r6szv6telt6l eltiltott aj6nlattev6k listdjdt, amely lista

tartalmazzaaz eltiltds idej6t is,

ae) a gazdasSgi szerepl6k kozbeszerz6si eljir6s alapjin vdllalt szerz6d6ses

kotelezetts6g6nek joger6s bir6s6gi hatdrozatban megillap(tott vagy a gazdasfryi szerepl6

6ltal elismert megszeg6se eset6n a szerz6d1sszeg6s t6ny6t, lefr{sdt, l6nyeges jellemz6it
- bele6rpe azt is,ha a szerz6d6sszeg6s a szerz6d6s felmondisdhoz vagy a szerz6d6st6l

val6 eldll{shoz, kirt6rit6s krivetel6s6hez vagy a szerz6d6s alapjin alkalmazhat6 egy6b

szankci6 6rv6nyesit6s6hez vezetett, valamint ha a nyertes ajAnlattev6k6nt szerz6d6 f6l
olyan magatarteseval, amely6rt felel6s, r6szben vary eg6szben a szerz6d6s

lehetetlentil6s6t okozta - azzal, hogy az adatoknak a honlapon a szerz6d6sszeg6st6l

sz6mftott h6rom 6vig kell el6rhet6nek lenniiih
af) a kizilr6 ok hatiilya alatt 6116 gazdasigi szerepl6 megbizhat6sAgit megdllapit6
hat6rozatokat,
ag) a v6dett munkahelyek listdjiit, amely tartalmazza az elhluk gydrtott vagy

forgalmazott term6keh illetve nyrijtott szolg6ltatdsok felsorol6sdt;
b) nyilv6ntartdst vezet a kozbeszerz6sekr6l;
c) a gazdasiigi, valamint szakmai kamara 6ltal l6trehozott min6sitett aj6nlattev6i jegyz6kbe

v6tel felt6teleinek megfelel6s6g6t ellen6rz i, a iegyz|ket nyilv{ntartja;
d) az Eur6pai Bizottsdg 6ltal k6rt, hi6nyz6 statisztikai adatokat a Eur6pai Bizotts6gnak

megktildi, az e trirv6nyben el6irt t6j6koztatisokat az Eur6pai Bizotts6g r6sz6re megkiildi;
e) els6 izben 2017. mdrcius 7-j6ig, majd azt ktivet6en h6rom6vente statisztikai jelent6st

k6szft az uni6s 6rt6khatfrt el nem 616 becsiilt 6rt6kii kdzbeszerz6sekr6l - ktildntisen az

6rintett id6szakban az ilyen kozbeszerz6sek becstilt, osszesitett teljes 6rtdk6r6l - amelyet

megfelel6 hatdrid6ben a kozbeszerz6sek6rt felel6s miniszter rendelkez6s6re bocs6t;

fJ gondoskodik a ,,Kozbeszerz6si Ertesitl - a Kozbeszerz6si Hat6sdg Hivatalos Lapja" (a

toviibbiakban: Kozbeszerzlsi Ertesit6) szerkeszt6s616l, akozbeszerz6si 6s a tervpdly6zati



elj6r6ssal kapcsolatos hirdetm6nyek kiizzet6tel6r6l, valamint ellen6rz6s6r6l. A

hirdetm6nyek ellen6rz6se sordn biztos(tja az adatok teljesktirfis6g6t, ennek 6rdek6ben az

aj inlatk6r6t adatszolgdltatdsra h(vhatja fel.

fa) gondoskodik tov6bb6 a Kbt. 113. S (1) bekezd6s6ben szerepl6 t6j6koztatisok honlapj6n

trirt?n6 kozz6t6tel6r6l, valamint az e torv6ny eltal el6frt egy6b adatoh inform6ci6k

ho nl ap j 6n, illetve a Kozb esz erz 6s i E rtesit6b e n to rt6n6 kozz|t6tel6r 6l;

g) honiapjan a be6rkez6s id6pontj tilrlankozzlteszi a Kozbeszerz6si Dcint6bizotts6g eljilr6sdt

llrae-5nyez6 k6relem, valimint a hivatalb6li kezdem6nyez6s adatait, a Kozbeszerz6si

Drint6bizotts6g 6rdemi 6s a kozbeszerz6si tigy befejez6s6t eredm6nyez6 hatirozatAt,

tovdbbi a hatArozat bir6s6gi fel{ilvizsg6lata eset6n a bir6s6g hatltozatlt;
hJ kialakftja 6s mfk<idteti, valamint honlapjin kozz6teszi a jogorvoslati hat6rozatok

nyilrra.,o, adatb6zisiit, amelyben biztositja, hory a dont6bizotts6gi 6s a bir6sigi hatdrozatok

eiektronikusan, ing5renesen, teljes korfi'en, tirgyszavas keres6si lehet6s6ggel b6rki Sltal

el6rhet6ek legyenek;
i) a Kbr. 187. 5- [10) bekezd6se, tov6bb6 a 183. $ c) pontja, valamint a194. $ (3) bekezd6se

szerinti ritmutat6t vagy kozlem6nyt honlapj 6n ktiz6teszi;
j) figyelemmel kfs6ri i ko"b"rr..z6si eljSrds alapjin megkotott szerz6d6sek m6dosit6s6t 6s
'iU6rig 

"g 
t6si hat6sdgi eljirds 6s szolg6ltates altalenos szabilyair6l sz6l6 2004.6vi CXL.

torv6nly ilapjdn hat6sagi ellen6rz6s keret6ben - ktilon jogszabdlyban meghatArozott

r6szleies szabalyot< rr..int - is ellen6rzi azok teljes(t6s6t, megteszi ktilondsen a Kbt' 153' S

(1) bekezd6s c) pontjiiban 6s a 175. S-ban meghat6rozott int6zked6sekeu

t 1 -Uttiateti i Kozbeszerz6si Adatbdzis! amely a kozbeszerz6si eljir6sok kozponti

nyilvantart6sa, el6segiti a kozbeszerzlsi inform6ci6k nyilv6noss6gAt, az elektronikus

iorb"rr"rresi adatb6zisok haszn6latlnak elterjed6s6t, tovibbii az elektronikus eljdr6si 6s

kommunik6ci6s lehet6s6gek t6mogat6s6t; ennek keret6ben elektronikus kozz6t6teli

lehet6s6get biztosit, ahol az aj6nlatk6r6 a kozbeszerz6si dokumentumokat kozpontilag,

t6rit6smentesen 6s teljes terjedelemben kozvetlentil elektronikus riton az aj6nlattev6k

szhmilra hozzifilrhetive teheti, 6s ahonnan az ajAnlattev6k a kcizbeszerz6si

dokumentumokat ingyenesen el6rhetik;
l) a kozbe szerz6si 

-szabAlyozits 
sz6les kdrii megismertet6se 6rdek6ben konferenci6kat

szervezi
m) a kozbe szerz|si eljirSsok el6k6szit6se 6s lebonyolitisa sor6n az ajinlatk6r6k segit6se

6rdek6ben - elvi jelent6s6gfi jog6rtelmez6si k6rd6sekben a kozbeszerz6sek6rt felel6s

miniszterrel sztiks6g szerint eryeztewe - 6ll6sfoglal6sokat ad;

nJ az Eur6pai Uni6-m6s tagdllamainak kozbeszerz6si szervezeteivel val6 kapcsolattartis

klret6ben - ki.ilinosen a ktizbeszerz6si eljdrdsok sorAn alkalmazand6 igazol6sokr6l,

Magyarorsz6gon nyilvdnosan el6rhet6 adatbdzisokr6l, nyilv6ntartisokr6l - inform6ci6t

,rJtlatt"t, gonaosk6aik a vonatkoz6 nyilvdntart6sok listitjilnakaze-Certis rendszerben val6

UOziet6tet6r6l, 6s teljesiti kiilonosen iZOt+12+1EU irdnyelv 44. cikk (3) bekezd6s6ben, 59'

cikk (6) bekezd6s6ben, 60. cikk (5) bekezd6s6ben, 61. cikk (1) bekezd6s6b".\'63' cikk [3)
beteza6s6b en,64.cikk [1) 6s (8) blkezd6s6ben, valamint 69. cikk (5) bekezd6s6ben foglalt

kcitelezetts6geket, tovaUUa aZOl+1ZS1EU irdnyelv 62. cikk (3) bekezd6s6ben, 81. cikk (3)

bekezd6s6bJn, valamint 84. cikk (5) bekezd6s6ben foglalt ktitelezetts6geket;

o) figyelemmel k(s6ri e t6rv6ny szab6lyainak 6rv6nyestil6sdt, kezdem6nyezi az arra

jogosluttna a kozbeszerz6sekkel kapcsolatos jogszabilyok megalkotAsiit, m6dosit6s6t;

pf v6lem6nyezi a kdzbeszerz6sekkel 6s a Kozbeszerz6si Hat6sig Tanicsinak

iiov6bbiakban: Tanics) miikdd6s6vel kapcsolatos jogszabilytervezeteket, valamint

j ogszab6ly-koncePci6kat;
qifoty"-"tosan 1rissfti, karbantartja 6s a honlapjfn - a foglalkoztatdspolitik66rt felel6s

-inir"t"r 6ltal minden 6vben rendelkez6s6re bocsdtott adatszolgAltat6s alapj6n -kozzlteszi

az egyes igazatokban szokisos vagy megiillapitott b6reket 6s kapcsol6d6 kozterhekeU

r) meghatirozzaaHat6s6g altal l6trehozott min6sftett ajiinlattev6iiegyzlkkel kapcsolatos

min6sit6si szempontokat 6s azok igazol6si m6djai!
s) statisztikai adatokat gyiijt i ko"beszerz6si elj6rdsokr6l, melyeket felhasznillva

Sistatisztik6t k6szit, amelyet a honlapj6n rendszeres id6kozonk6ntkozzftesz;



t) elk6sziti a Hat6s6g szervezeti 6s miikod6si, valamint m6s, a Hat6s6g mfkcid6s6t 6rint6

bels6 szab6lyzat6t, tovSbba kiilts6gvet6si javaslatit 6s 6ves kolts6gvet6si besz6mol6iiit,

j 6vihagyi a a Kci zb esze rz 6si D <i nt6biiotts6g sz ervezeti 6s mfl kci d6s i szabillyzatlt;

u) ell6tja az elektronikus kozbeszerz6s-i rendszer fenntart6s6val 6s miikodtet6s6vel

kapcsolatos feladatokat;
v) ellitia ar1sz6re torv6nyben el6frt ery6b feladatokat'

w1 n HatOs6g a kcizbes zerzlsekter6n finn6ll6 nemzetk ozi szerz6d6sekr6l, tov6bbd azokr6l

az 6llamokr6l, amelyekkel Magyarorsz6gnak kett6s ad,6zits elkeriil6s6r 6l sz6l6 egyezm6nye

van, a ktilpolitik{6ri felel6s miniszterrel egyeztetve ftmutat6t ad ki'

x) Ha a Hat6s6g elnoke a hirdetm6ny nett<iti t6rgyal6sos eljiris megkezd6s616l a Hat6s6g

rlszlre .n"gtiitaOtt iratok vizsgiilata sor6n megallapitja, hogy megalapozottan

felt6telezhet6 a kilzbes zerzlsre,valainint a kdzbeszerz6si eljirisra vonatkoz6 iogszabAlyok

rendelkez6seineh illetve alapelveinek megs6rt6se, az iratok be6rkez6s6t6l szdmitott tiz

napon beltil kezdem6nyezi a K<izbeszerz6si Dont6bizotts6g hivatalb6l inditott eljdr6sdt' A

kezdem6nyez6s benyriitar6u"t eryidejiileg a Hat6s6g eln<ike err6l - az Sltala felt6telezett

jogs6rt6s megjelol6s6vel - az aj6nlatk6r6t 6rtesiti'

yi e HutOs6g 6venie beszdmol6t k6szft az Orszfuggiil6s6nek a tev6kenys6g6r6l, a

kozbeszerz6sek tisztasiryitval6s 6tl6that6s5'g6val kapcsolatos tapasztalatair6l, valamint a

jogorvoslati iigyek tapaJztalatair6l. A beszimol6nak meg6llapitdsokat kell tartalmaznia a

kozbeszerzesi etlarasok sz6mdnak 6s 6rt6k6nek alakuldsdra, a hazai ajinlattev6k 6s ezen

beltil " 1nik.o-, kis- 6s koz6pviillalkozdsok helyzet6re vonatkoz6an'

A Hat6s6g a fenti beszimol6t ti\lkoztatiriul az Allami Sz6mvev6sz6knek is megktildi'

z) A Ktizbe szerz6si Hat6siig keret6ben Kozbeszerz6si Dont6bizotts6g miikildik, amelynek

feladata a kozbeszerz6sekkel 6s a tervpil yAzatielj6risokkal kapcsolatos jogs6rt6 vary vit6s

iigyek miatti iogorvoslat int6z6se.

4.4. A kcilts6gvet6si szerv alaptev6kenys6g6nek korminyzati funkci6 szerinti megjel<il6se:

A kolts6gvet6si szerv illet6kess6ge, mfikod6si teriilete: orsziigos

A koltsegvet6si szerv jog6ll6s6t meghat6roz6 iogszabilly: Kbt.

4.5.

4.6.

5. A kiilts6gvet6si szerv szervezete 6s miikiid6se

5.1. A krilts6gvet6si szerv vezet6j6nek megb(zisi rendje: A Kozbeszerz6si Hat6sdg elnok6nek

kinevez6s6r6l a Tan6cs a jelen l6v6 talok k6tharmados sz6t<ibbs6g6vel - a Kozbeszerz1si

Hat6s6g Szervezeti es Uttoaesi Szabilyzat6ban meghatirozott elj6r6s szerint - dont' A

kinevez6s rit 6v hatirozott id6tartamra sz6l6an tort6nik 6s egy alkalommal ism6telhet6'

Amennyiben a Kozbes zerzlsi Hat6sig elnrike megbfzisa id6tartamdnak lejirtiig a Tandcs

nem dont az fj elnok kinevez6s6 16l, az elnok megbizatdsa az adott naptdri 6v v6g6ig

meghosszabbodik.
A Kcizbeszerz6si Hat6sig elnrike felett a munk6ltat6i jogokat maga a Tan'5cs, mint Testiilet

gyakorolja. Az elnok az osszef6rhetetlens6ggel kapcsolatos bejelent6st a Tandcsnak koteles

megtenni.
A Tan6cs elnoke a Tan{cs tagjilvit vtrlik akkor is, ha nem a tagok ktiztil vilasztottik. Ha

azonban a tagok koztil keriilt megv6lasztisra, az elndk tov6bbiakban nem k6pviseli az 6t

kijel<il6 (kiielol6k) szerinti 6ltal6ios c6lokat, vagy 6rdekeket, a kijeliil6 (kijeltil6k) pedig

korminyzati funkci6 megnevez6sekormdnyzati
funkci6sz6m

6s kereskedelmi tigYek i041110



jogosult a Tan{csba fj tagot kijekilni. A kijekil6 (kijel<il6k) a Tandcs elnok6vel szemben nem

6lhet a Kbt. 181. S (Oircf<ezd6s6nek b) pontjdban 6s (7) bekezd6s6ben biztositott jogdval.

A Krizbeszerz6si Hat6sig elnok6re a kozszolg{lati tiszWisel6kr6l sz6l6 ZO1-L 6vi CXCX'

torv6nyt a Kbt. szerinti elt6r6sekkel kell alkalmazni.

5.2. A ktilts6gvet6si szervn6l alkalmaz6sban 6116 szem6lyek jogviszonya:

6. 2;A16 rendelkez6s

felen alapit6 okiratot Z0h6.mircius 17. napj6t6l kell alkalmazni,ezzeleryideifleg a kdlts6gvet6si

szerv 21t4.6prilis h6 09. napjdn kelt alaplt6 okiratotvisszavonom.

Kelt: Budapest,2016. miircius 17.

fo elalkoztat6si i o gviszonY i owisz o nvt szabirV oz6 i ogszabf ly

L
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ktizszolgdlati jogviszonY a k<izszolgilati tiszwisel6kr6l sz6l620LL' 6vi CXCIX'

t<irv6nv

munkaviszony 2OI2.6vi I. tiirv6ny a Munka Ttirv6nyk<inyv6r6l

Rig6 Csaba BalSzs

Krizbeszerz6si Hat6sig eln<ike


