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MEGHÍVÓ ELŐZETES PIACI KONZULTÁCIÓRA 
 

A Közbeszerzési Hatóság (1026 Budapest, Riadó utca 5.), mint Ajánlatkérő a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 28. § (4) 
bekezdésében foglaltak alapján előzetes piaci konzultációt kíván lefolytatni az 
Ajánlatkérő által tervezett alábbi beszerzés tekintetében: 
 

„A Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Adatbázisában található szerződések 
adatainak a CoRe szerződésnyilvántartó rendszerben történő rögzítése” 

 
1. AZ AJÁNLATKÉRŐ ADATAI: 
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság 
Postai cím: 1026 Budapest, Riadó utca 5. 
Kapcsolattartó neve: dr. Kozák-Demendi Ágnes 
Telefon: +36 1 882 8584 
Fax: +36 1 882 8503 
E-mail: kozak-demendi.agnes@kt.hu 
Honlap: www.kozbeszerzes.hu 
 
2. A TERVEZETT BESZERZÉS TÁRGYA: 
A Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Adatbázisában található szerződések 
adatainak a CoRe szerződésnyilvántartó rendszerben történő rögzítése 
Beszerzés tárgya: szolgáltatás megrendelése 
Szerződés típusa: Vállalkozási szerződés 
Részletes feladatleírás jelen meghívó mellékletében található. 
 
3. KONZULTÁCIÓ PONTOS IDŐPONTJA ÉS HELYSZÍNE: 
Ajánlatkérő két fordulós konzultációt tervez tartani. 
Első forduló időpontja: 2018. június 13. (szerda) 9:00 óra 
Második forduló időpontja: 2018. június 19. (kedd) 9:00 óra 
 
Mindkét forduló helyszíne: 1026 Budapest, Riadó utca 5., III. emelet, tárgyaló 
 
Felhívjuk a Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét arra, hogy Ajánlatkérő székhelyén 
beléptetőrendszer működik. A belépés adott esetben 5-10 percet is igénybe vehet, 
továbbá kérjük, hogy a recepción történő beléptetés érdekében személyazonosság 
igazolására alkalmas okiratot szíveskedjenek magukkal hozni. 
 
4. RÉSZVÉTELI SZÁNDÉK JELZÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 
Kérjük a Tisztelt Gazdasági Szereplőket, hogy a fenti időpontok szerinti konzultációra 
vonatkozó részvételi szándékukat – a létszám felmérése és a megfelelő helyszín 
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biztosítása érdekében – legkésőbb 2018. június 12. napjáig szíveskedjenek előre jelezni 
Ajánlatkérő 1. pontban megadott elérhetőségeinek valamelyikén. 
 
5. A KONZULTÁCIÓ MENETE, TÁRGYA: 
A konzultáció első fordulójának célja a részt vevő gazdasági szereplők tájékoztatása a 
beszerzés céljáról és körülményeiről, valamint az ajánlatkérői elvárások ismertetése. 
 
Ajánlatkérő konzultálni kíván különösen: 

➢ az árképzés módszeréről; 
➢ az elvégzendő feladatok időigényéről; 
➢ a műszaki leírás követelményeiről; 
➢ az elvégzendő feladatokhoz szükséges szakemberigényről. 

 
Az első forduló során Ajánlatkérő – az erre a célra létrehozott informatikai 
tesztkörnyezetben - próba-adatrögzítést kíván lefolytatni a részt vevő gazdasági 
szereplőkkel, melynek során Ajánlatkérő egyrészt bemutatja a részt vevő gazdasági 
szereplők számára az adatrögzítéssel érintett szerződések fellelhetőségét és az 
adatrögzítésre szolgáló informatikai felületet, majd Ajánlatkérő a részt vevő gazdasági 
szereplőktől próba adatrögzítés elvégzését kéri. 
 
A próba-adatrögzítés eredményeit Ajánlatkérő a második fordulóig kiértékeli. 
 
Az első fordulón részt vevő gazdasági szereplők a próba-adatrögzítéssel kapcsolatos 
tapasztalataikat, észrevételeiket és javaslataikat az első fordulót követően  

➢ írásban megküldhetik a második fordulóig Ajánlatkérő számára, vagy 
➢ szóban a második forduló alkalmával is jelezhetik Ajánlatkérő felé. 

 
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy szükség esetén a jelen pontban meghirdetett két 
fordulón felül további konzultációs fordulót is tartson. 
 
6. EGYÉB INFORMÁCIÓK: 

➢ Felhívjuk a Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy jelen előzetes piaci 
konzultáció célja ajánlatkérő beszerzésének előkészítése, a piaci lehetőségek 
felmérése.  

➢ Az előzetes piaci konzultáció során tilos ajánlatot tenni. 
➢ A konzultáció minden fordulójáról jegyzőkönyv készül, amelyeket a 

konzultációt követően a meghívó közzétételével azonos felületen közvetlenül, 
térítésmentesen, elektronikusan bárki számára elérhetővé tesz Ajánlatkérő, 
továbbá közvetlenül is megküldi a konzultáción részt vevőknek. 

➢ Jelen piaci konzultációt megelőzően nem került sor eredménytelen 
közbeszerzési eljárás lefolytatására. 

 
Szíves részvételükre feltétlenül számítunk. 
 
Melléklet: Feladatleírás 


