
A szabálytalanságok kezelése



Közbeszerzések ellenőrzése

A kedvezményezett közbeszerzési eljárást abban az esetben
indíthatja meg, ha az NFÜ a közbeszerzési dokumentumokat
ellenőrizte, és erről közbeszerzési minőségellenőrzési
tanúsítványt állított ki. A kedvezményezett az eljárástanúsítványt állított ki. A kedvezményezett az eljárás
megindításával egyidejűleg az eljárást megindító végleges
dokumentumot megküldi az NFÜ részére.



Fellépés  a jogsértőkkel szemben

Amennyiben az NFÜ közbeszerzési jogsértést észlel
felfüggesztheti a kifizetéseket, szabálytalansági eljárást
indíthat, illetve a Közbeszerzési Döntőbizottság hivatalból
való eljárását kezdeményezheti.
A Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján a
közreműködő Szervezet az NFÜ és az Ellenőrzési Hatóság isközreműködő Szervezet az NFÜ és az Ellenőrzési Hatóság is
kezdeményezhet jogorvoslati eljárást, amennyiben a
közbeszerzési dokumentumok ellenőrzése során jogsértést
észlel.

A KDB határozatot a szabálytalansági eljárás során eljáró szerv
figyelembe veszi, ugyanakkor marasztaló KDB határozat
hiányában is megállapít szabálytalanságot.



szabálytalanság: az 1083/2006/EK tanácsi rendelet 2. cikk 7. pontjában
foglaltak, - a közösségi jog valamely rendelkezésének egy gazdasági
megvalósító cselekedetéből vagy mulasztásából adódó bármiféle
megsértése, amely az Európai Unió általános költségvetését az általános
költségvetésre rótt indokolatlan költség formájában sérti vagy sértheti -
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költségvetésre rótt indokolatlan költség formájában sérti vagy sértheti -

továbbá a nemzeti jogszabályok előírásainak, és a támogatási

szerződésben a felek által vállalt kötelezettségeknek a megsértése,

amelyek eredményeképpen a Magyar Köztársaság pénzügyi érdekei

sérülnek, illetve sérülhetnek.



Közbeszerzéssel érintett szabálytalanságok számokban



A támogató által alkalmazott
jogkövetkezmények

1. csökkenti a projekt támogatás terhére elszámolható
költségeinek összegét és ezzel egyidejűleg a jogosulatlanul
igénybe vett támogatás visszafizetésére kötelez, (a
közbeszerzésre vonatkozó szabályok megsértése esetére
alkalmazandó korrekciókról szóló bizottsági iránymutatás, a
COCOF 07/0037/02-FR útmutató)COCOF 07/0037/02-FR útmutató)

2. eláll a támogatási szerződéstől

3. kizárja a Kedvezményezettet a támogatási rendszerből
legfeljebb 5 évre

4. uniós jogi aktusban meghatározott egyéb jogkövetkezményt
alkalmaz



A Kbt - sértés miatt megállapított
szabálytalanságok tipizálása - jogesetek

1. Szerződésmódosítás Kbt. 303.§

2. Hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos eljárás –
pótmunka igény felmerülése Kbt. 125.§ (3)

3. Hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos eljárás –
szerzői jog miatti kizárólagosság Kbt. 125.§ (2) b)



A Kbt - sértés miatt megállapított
szabálytalanságok tipizálása - jogesetek

4. Túlzott mértékű alkalmassági feltételek, vagy referencia
igazolások előírása Kbt. 69.§ (3)

5. Egybeszámítási kötelezettség megsértése Kbt. 40.§

6. A szerződés nem az ajánlati felhívás és a nyertes ajánlat6. A szerződés nem az ajánlati felhívás és a nyertes ajánlat
tartalma szerint jön létre Kbt. 99.§

7. Részajánlat tételi lehetőség biztosításának elmulasztása
Kbt. 50.§ (3)



Köszönöm a figyelmet!
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