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- AZ UNIÓS ÉRTÉKHATÁROKAT ELÉRŐ VAGY MEGHALADÓ BECSÜLT
ÉRTÉKŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK ÉS SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS

- ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS, ÉPÍTÉSI KONCESSZIÓ ESETÉN A 300 MILLIÓ
FORINTOT ELÉRŐ VAGY MEGHALADÓ BECSÜLT ÉRTÉKŰ
KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS ÉS SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS

SZAKASZAI:

MINŐSÉGELLENŐRZÉS               SZABÁLYOSSÁGI   SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS

ELLENŐRZÉS ELLENŐRZÉSE

A FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELLENŐRZÉS



A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet főbb változásai

NEM FOLYAMATBA ÉPÍTETT AZ 

ELLENŐRZÉS:

Kbt. 19. § (4) bekezdésének alkalmazásával

lefolytatott eljárás

EMVA forrásból nyújtott támogatás esetén a Kbt.

5. § (3) bekezdése szerinti támogatást

igénylőnek vagy kedvezményezettnek



A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet főbb változásai

RUGALMAS ELLENŐRZÉS:

 A közbeszerzési dokumentumok

ellenőrzésének kezdeményezésével

egyidejűleg megindítható a közbeszerzési

eljárás (kivéve gyorsított és HNT)!

 Indítás előtt is kérhető a teljes körű ellenőrzés!



A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet főbb változásai

A felhívás és a közbeszerzési dokumentumok teljeskörű

közbeszerzési-jogi szempontú ellenőrzését megelőzően elsőként

kizárólag az eljárást megindító felhívásnak

a) a kizáró okokra,

b) az alkalmassági követelményekre,

c) az értékelési szempontokra,

d) a szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételekre és

e) a szerződést biztosító mellékkötelezettségekre

vonatkozó előírásai Kbt.-nek és végrehajtási rendeleteinek való

megfelelőségét, gyorsított eljárás esetében pedig az eljárás

jogalapjának megalapozottságát is ellenőrizzük.

HNT: kizárólag az eljárás jogalapjának megalapozottsága



a) nem megindított eljárás: jelentés (5+5 mnap)

módosított dokumentumok (5 mnap, max. 20)

tanúsítvány (5 mnap)

b) megindított eljárás: tanúsítvány (5+5 mnap)

AZ ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRA VONATKOZÓ 

TANÚSÍTVÁNY



a) megindított eljárás: közbeszerzési dokumentumok

módosításáról szóló tájékoztatást a tanúsítvány közlésétől

számított 5 mnapon belül megküldi KFF-nek (max. 20

mnap) tanúsítvány (5 mnap)

b) nem megindított eljárás: a tanúsítvány kiállítását

követő 5 mnapon belül újabb tanúsítvány

A KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK JÓVÁHAGYÁSÁRA 

VONATKOZÓ TANÚSÍTVÁNY



Feltételes tanúsítvány módosítás!

Nem támogató tanúsítvány visszavonás!

A KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK JÓVÁHAGYÁSÁRA 

VONATKOZÓ TANÚSÍTVÁNY



A DOKUMENTUMOK VÉGLEGESÍTÉSE

Kedvezményezett a tanúsítvány figyelembevételével véglegesíti a

közbeszerzési dokumentumokat.

Ha a tanúsítvány nem támogató tartalmú, és

a) Kedvezményezett a dokumentumokat az irányító hatóság ellenőrzési

hatáskörébe tartozó szempontból nem módosítja, vagy

b) a hatósági engedélyhez kötött építési beruházás esetén a hatósági

engedély tartalma nem kerül módosításra,

akkor Kedvezményezett az eljárás ellenőrzését ismételten kezdeményezi a

KFF-nél, amely a közbeszerzési dokumentumok beérkezését követő 5

munkanapon belül tanúsítványt állít ki.

 Szabálytalansági eljárás / jogorvoslat



Kedvezményezett a megfigyelőt a közbeszerzési eljárás

lefolytatása során valamennyi eljárási cselekményről

haladéktalanul írásban tájékoztatja, és az eljárás során

keletkezett dokumentumokat a megfigyelő részére

haladéktalanul megküldi (hiánypótlási felhívások ha nem!)

Szabálytalansági eljárás

AZ ELJÁRÁS FOLYAMATBA ÉPÍTETT 

ELLENŐRZÉSE



a) az összegezés megküldését megelőzően (15 helyett) 10

munkanapon belül közbeszerzési záró tanúsítvány

b) Kedvezményezett meghozhatja az eljárást lezáró döntését

az eljárás ellenőrzésével egyidejűleg is + a szerződés is

megköthető, az azonban támogató vagy feltétellel támogató

tartalmú záró tanúsítvány hiányában nem léphet hatályba.

összegezés módosítása (adott esetben)

KÖZBESZERZÉSI ZÁRÓ TANÚSÍTVÁNY 

KIÁLLÍTÁSA



Támogatás:

 támogató tartalmú az eljárás megindítására vonatkozó

tanúsítvány

 támogató tartalmú közbeszerzési dokumentumokat

jóváhagyó tanúsítvány,

 támogató tartalmú záró tanúsítvány,

 valamint a 101. § szerinti eljárásrend esetén az irányító

hatóság támogató nyilatkozatának a megléte esetén

folyósítható.

TÁMOGATÁS FELTÉTELE



KÖSZÖNÖM 

A FIGYELMET!


