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A hirdetményellenőrzési tevékenység

2011. évi CVIII. Törvény

92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet

Jogszabályi háttér: 

HP

javítás kevesebb DB elj.javítás kevesebb DB elj.

19.000 hirdetmény



Ellenőrzés és közzététel
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ellenőrzés
vége

feladás
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Kiadóhivatal hibaüzenet

HP

rendszer hibaüzenet

2 m.nap



Hibák típusai

technikai

tartalmi



NFM. r. 6. §§§§ (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat:

a) a Kbt. 21. § (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérık nyilvántartásában az ajánlatkérıt megjelölı 
azonosító szám:

b) az ajánlatkérı a Kbt. mely rendelkezése alapján tartozik annak a hatálya alá, ideértve a Kbt. 6. § (1) bekezdés h) 
pontja szerinti önkéntes, vagy szerzıdésben vállalt kötelezettség vagy külön jogszabály kötelezése alapján történı 
alkalmazás esetét is:

c) az ajánlatkérı a Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárást alkalmazza: 

d) az adott közbeszerzés vagy beszerzés forintban kifejezett becsült értéke, szükség szerint utalva a Kbt. 18. §-ára: 

e) annak megjelölése, hogy a kérelem a TED-adatbankban történı közzétételt kezdeményezi 

f) ha a kérelmezı olyan hirdetmény közzétételét kéri a TED-adatbankban, amelynek közzététele a Kbt. szerint nem 
kötelezı, ez a körülmény: 

Kötelezı 

g) a kérelem és a hirdetmény megküldésének napja: 

Kérelem

adatok megadása 
jegyzékkel megegyezően

6. § (1) bek. a)-f) bejelentkezés köteles;
kérelemben a)-h) pont megadandó

Második rész, XII. vagy XIV. fejezet
Harmadik rész (122. § v. 123. §)

becsült érték részenként (nettó);
ha értékhatárt nem éri el, utalás 
egybeszámításra

felhívás mindig kötelező!
pl. előzetes táj., vagy

AK12345

6. § (1) bekezdés c) pontja

Második rész, XII. fejezet szerinti nyílt eljárás

123456789

h) ha a hirdetmény ellenırzése nem kötelezı, annak közlése, hogy a kérelmezı kéri-e a hirdetmény ellenırzését: 

i) ha a hirdetmény ellenırzése kötelezı vagy azt a kérelmezı kéri és az ellenırzési díjjal kapcsolatban kedvezményre 
vagy mentességre jogosult, ennek közlése 

Egyéb közlemény:

pl. előzetes táj., vagy
felh. oldalon közz. hird. nem köt.

92/2011. (XII. 30.) NFM rend.
9. § (1)-(4) bek.
ha nem kötelező az ellenőrzés,
nyilatkozni kell: kéri/nem kéri

tanúsítvány esetén egyezni kell:
ajánlatkérő, projektszám, eljárás tárgya,
eljárási rezsim, eljárás fajtája

kistérség megjelölése:
311/2007. (XI. 17.) Korm. rend.
a kedvezményezett térségek 
besorolásáról

2012.11.10

Ajánlatkérı nem kéri a hirdetmény ellenırzését. A minıségellenırzési tanúsítványt csatoljuk. 

A 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 9.§ (1) bekezdése alapján Ajánlatkérı nem kéri a jelen hirdetmény 
(ajánlati felhívás) ellenırzését. Az Ajánlatkérı jelen kérelméhez csatolja a 2007-2013 programozási 
idıszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból 
származó támogatások felhasználásának rendjérıl szóló 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet alapján a 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiállított közbeszerzési minıségellenırzési tanúsítványt.
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Telefonszám 

+36 18828573
+36 18828573/07
+36 18828573-107

+36 1882857 
+368828573
06-1-8828573
06-1-882-8573



E-mail és internetcím 

www.kozbeszerzes.hu

titkarsag@kt.hu



Beszerzés más ajánlatkérők nevében 

x

12

Közbeszerzési Hatóság
Riadó u. 5.

Budapest 1026 Magyarország

AK04260

HU

Magyraroszág
Hu
MAgyarország
Hungary



CPV-kód 

34  11  42 00  1

34  11  42 00  1



Szerződés időtartama 

1,5 451,5 45

0 1  0 1   2 0 1 2

1 4   0 2   2 0 1 2



Eljárás fajtája 

X

Korábbi nyílt eljárás eredménytelensége miatt az eljárási határidők nem lennének tarthatóak az 
újabb nyílt eljárás lefolytatásának esetében, TIOP projekt során a támogatási határidők nem 
lennének tarthatóak.

X



Létszám, keretszám 

3

2 5



Bírálati szempontok 

X
X

ajánlati ár

teljesítési határidő

8,5

1,5

85%

15%

85

15



Korábbi közzététel 

X

X
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Idıpont

29  11  2012 10:00

10 óra
10,00
10.00
10 CET

20.000 HUF

HUf

Huf

Ft

forint



Nyelv

X
HU EN CS

X

Hu, GB

HU UK

HU, EN, CS

magyar

[PL PT EL EN ES ET FI RO GA FR SK SL SV HU IT LT LV MT BG NL DA CS DE]   
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Köszönöm megtisztelı figyelmüket!


