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A közbeszerzési törvény és joganyag fejlődésének
eddigi állomásai
2015. évi CXLIII. törvény
•2014-ben elfogadott új uniós
irányelvek átültetése
•az uniós források
hatékonyabb
felhasználásával a gazdaság
élénkítése,
•könnyebb belépés a kkv-k
részére,
•az átláthatóbb eljárásokat,
•adminisztratív terhek
csökkentését

2015

A 2016-os Kbt. módosítás
célja:

A 2017-es Kbt. módosítás
célja:

A 2018-as Kbt. módosítás
célja:

•gyorsítás, egyszerűsítés
elsősorban a nemzeti
rezsimben,
•az egy ajánlatos eljárások és
a HNT számának
visszaszorítása

•az Ákr. szabályaira
tekintettel történő
módosítás,
•az elektronikus
közbeszerzés 2018. április
15-től kötelező
bevezetésének előkészítése

•az elektronikus közbeszerzés
szabályainak rendezése;
•a jogalkalmazást segítő
szabályok megalkotása;
•adminisztratív terhek
enyhítése;
•intézményeket érintő
változások eszközölése;
•valamint a közbeszerzések
felügyeletét erősítő
intézkedések bevezetése.

2016

2017

2018

2019. évi Kbt. módosítás célkitűzései
Egyszerűsítés és gyorsítás,
az adminisztratív terhek
csökkentése
•a
hirdetmények
kötelező
adattartalmának
csökkentésével
mérséklődnek az adminisztratív
terhek és az ilyen előírások
esetleges hibái miatt szükséges
javítások
• az eljárások lezárását jelentő,
eredményről szóló hirdetmény
közzétételére vonatkozó határidő
rövidítése
• az
iratbetekintés
szabályainak
szigorítása
a
visszaélésszerű
iratbetekintési
gyakorlat
visszaszorítása érdekében

Szabályosság növelése
• az uniós bírósági joggyakorlatra
tekintettel eltörlésre kerül az a
kötelezettség, hogy a kapacitást
nyújtó szervezet rendelkezésre
állását
előszerződéssel
vagy
szerződéssel kell igazolnia az
ajánlattevőnek
• kizáró ok kiterjesztése:
a
versenyjogi jogsértéssel kapcsolatos
kizáró ok egymástól nem független
vállalkozások
között
is
megvalósulhat
• értékeléshez
bemutatott
szakemberekre
vonatkozó,
a
felolvasólapon feltüntetett adatot
kell alátámasztani, e nélkül az
ajánlatot
érvénytelenné
kell
nyilvánítani

Hatékonyság növelése a
közpénzfelhasználás terén
• nemzeti
eljárásrendben
eddig
főként alkalmazott, ún. összefoglaló
tájékoztató közzétételét igénylő
eljárásfajta
eltörlése,
helyette
hirdetményes eljárások alkalmazása
• DBR szabályainak gyakorlatiasabbá
tétele (pl. alkalmassági vizsgálat
időszakának kezdő időpontja)
• nemzeti eljárásban egyszakaszos
bírálat alkalmazásának lehetősége

Gyorsítás indoka







Európai Bizottság Single Market Scoreboard – egyik szegmense a tagállamok közbeszerzéseinek teljesítmény értékelése
Teljesítményértékelés 12 mérőszámmal rendelkezik, amelyből az egyik az eljárások átlagos hosszát vizsgálja (6. Decision
speed)
Értékelésük alapján az átlagban 120 napot meghaladó bírálati időszak költséges eljárásokhoz és bizonytalansághoz vezet az
ajánlattevők körében
A magyarországi statisztikák a Kbt. hatályba lépése óta folyamatosan emelkedő tendenciát mutatnak, 2018-ban uniós szinten
mindössze 7 tagállam haladja meg a 120 napos átlagos időtartamot, Magyarország az 5. legrosszabb eredményt érte el a 28
uniós tagállam közül
https://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_per_policy_area/public_procurement/index_en.htm

Hirdetménytartalom csökkentésére
irányuló módosítás
Eljárást megindító felhívás helyett a közbeszerzési dokumentációban
elégséges szerepeltetni az alábbiakat:
alvállalkozó megjelölésének előírása

Kbt. 71. § (6) bekezdése - hiánypótlás korlátozása
Kbt. 75. § (5) bekezdése - teljes eljárás eredménytelenné nyilvánítása
valamelyik rész eredménytelensége esetén
Kbt. 77. § (5) bekezdése - ajánlatok értékelésének objektív módszere
pontazonosság esetén
Kbt.81. § (4) és (5) bekezdése - a fordított bírálat

Kbt. 104. § (6) bekezdése - négy évnél hosszabb időre tervezett KM indoka

2020. április 1.

Egyéb módosítások a gyorsítás érdekében

Az EKR lehetőséginek kihasználása
inaktivitási
figyelmeztetés,
eljárások archiválása

értékelési pontok
automatizált kiszámítása

KKV-knak hasznos
keresési funkció:
részajánlat tétellel
rendelkező
eljárásokra szűrés

részajánlattételnél
részcsoportok (közös adatok
egyszeri szerkesztése)

állami nyilvántartások
EKR-rel összekötése

Köszönöm a
figyelmet!

