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A Hatóság feladata az e-Certis rendszerrel 
kapcsolatosan

Kbt. 187. § (2) n) pontja – vonatkozó nyilvántartások listájának az e-Certis

rendszerben való közzététele

Az e-Certis olyan információs rendszer, amely segítséget nyújt azon

különböző tanúsítványok és igazolások azonosításához, amelyeket

közbeszerzési eljárások során gyakran írnak elő a tagállamok.

http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do?selectedLanguage=hu
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A Hatóság feladata az e-Certis rendszerrel 
kapcsolatosan

Tartalma:

Rendkívül felhasználóbarát, tartalmazza azokat a dokumentumokat és

részletezi tartalmukat, amelyeket az ajánlattevőknek rendszerint be kell

nyújtaniuk.

Országonként ugyanazon címek alatt csoportosítva találhatók a leggyakoribb

igazoló dokumentumokkal kapcsolatos információk (pl.: igazolás a pénzügyi

helyzetről és arról, hogy a pályázó nem áll csődeljárás alatt, erkölcsi

bizonyítvány stb.).
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A Hatóság feladata az e-Certis rendszerrel 
kapcsolatosan

Tartalma:

A közbeszerzésekben való részvételhez szükséges dokumentumok (pl.:

erkölcsi bizonyítvány, hatósági bizonyítvány TB, adófizetési kötelezettségekről,

stb.)

A közbeszerzés teljesítését követően szükséges dokumentum (teljesítést

igazoló dokumentumok, kibocsátott számlák, stb.)

Információk elismert gazdasági szereplőkről – minősítési rendszerekről

(felelős szervek, jegyzék formátuma, díja, stb.)
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A Hatóság feladata az e-Certis rendszerrel 
kapcsolatosan

A rendszer több tekintetben is hasznos segítséget nyújt.

- határokon átnyúló közbeszerzések esetében:

- a külföldről származó dokumentumok megértése válhat
egyszerűbbé (az ismeretlen dokumentum szövegéből kiemelt
szavak megadásával az e-Certis keresőfelülete segítségével
beazonosítható a dokumentum típus és a típushoz kapcsolódó
általános információk, melyeket magyar nyelvre állíthatunk).

- ellenőrizhető, hogy egy benyújtott dokumentum megfelel-e a másik
országban előírt követelményeknek, ellenőrizhető a tartalma,
érvényességi ideje, stb.

- segítheti az ajánlattevőket az ajánlatuk összeállításánál (akár abban az

esetben is, ha ugyanabból az országból származnak, mint az ajánlatkérő

hatóság)
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A Hatóság feladata az e-Certis rendszerrel 
kapcsolatosan

Nem jogi tanácsadási szolgálat. Nem nyújt garanciát arra, hogy a lekérdezés

eredményeként kapott dokumentumot az érintett ajánlatkérő érvényesnek

ismeri el. A rendszer csupán információs eszköz, amely segíti a különböző

tagállamok közbeszerzési eljárásai során leggyakrabban előírt tanúsítványok és

igazolások azonosítását és elismerését.

A tagállamok 2016. március végéig kötelesek arra, hogy az e-Certis

rendszerben aktualizálják dokumentumaikat.
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A belső piaci információs rendszer - IMI

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok

igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás

meghatározásának módjáról 321/2015. (X. 30.) Korm. Rendelet – 45.§

Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén az ajánlatkérő az

egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat, valamint a

III-IV. Fejezet szerinti igazolások és adatbázisok valóságtartalmának

ellenőrzése érdekében megkeresést küldhet más uniós tagállam illetékes

hatóságainak a Belső Piaci Információs Rendszeren (IMI-rendszer) keresztül.
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A belső piaci információs rendszer - IMI

Az IMI elektronikus eszköz, mely az illetékes hatóságok között napi alapon

megvalósuló információcserét hivatott elősegíteni.

Célja: Segít választ találni a más európai országokból beérkező közbeszerzési

ajánlatok elbírálása során esetlegesen felmerülő kérdésekre.

Az új közbeszerzési irányelvek alapján 2015 áprilisában elindult az IMI pilot

projekt a közbeszerzésekben is.
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A Közbeszerzési Hatóság közvetítői szerepe

 A megkeresést a Hatóságon keresztül kell megküldeni.

 Ennek érdekében az ajánlatkérő a Hatóság honlapján található űrlap

kitöltésével tájékoztatja a Hatóságot a megkeresés adatairól.

 A Hatóság a megkeresést az IMI-rendszerben haladéktalanul továbbítja az

illetékes tagállami hatóságnak.

 A tagállami hatóság válaszát a Hatóság ennek beérkezését követően

haladéktalanul megküldi a megkeresést intéző ajánlatkérő részére.

Az IMI-rendszeren keresztül érkezett választ az ajánlatkérő köteles hitelesként

elfogadni.
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A felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadókra vonatkozó szabályok

A hatályon kívül helyezett 93/2011. (XII. 30.) NFM rendelet alapján

nyilvántartásba vett hivatalos közbeszerzési tanácsadók a 2015. november 1-

je után induló közbeszerzési eljárásokban már nem járhatnak el

tanácsadóként, a jogintézmény megszűnt.

A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadókra vonatkozó

szabályokat a 2015. november 2-án hatályba lépett 46/2015. (XI.2.) MvM

rendelet tartalmazza.
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A felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadókra vonatkozó szabályok

Kbt. 27. § (3) A részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló,

valamint árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén az uniós

értékhatárt meghaladó, építési beruházás esetén az ötszázmillió forintot

meghaladó értékű közbeszerzési eljárásba az ajánlatkérő köteles felelős

akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót bevonni.

Kbt. 145.§ (7) A Közbeszerzési Döntőbizottság előtti jogorvoslati eljárásban a

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói, jogtanácsosi vagy ügyvédi

képviselet kötelező.
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A regisztráció menete

1. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói kérelmet a

Miniszterelnökséghez kell benyújtani.

2. Az okiratok teljeskörűsége és megfelelősége esetén a Miniszterelnökség

továbbítja az előzetes regisztrációs kérelmet, és határozatát a

Közbeszerzési Hatóságnak.

3. A Hatóság kérelmezőt előzetes regisztráció jogcímén felelős akkreditált

közbeszerzési szaktanácsadóként a névjegyzékbe veszi.

Az előzetesen regisztrált felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók

tevékenységüket az előzetes regisztrációtól számított hat hónapig, de

legfeljebb 2016. június 30. napjáig gyakorolhatják.
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KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ 
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