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2017. március 22.

A módosítás
• 2016. december 6-án került
elfogadásra

• A

közbeszerzésekről
2015. évi CXLIII. törvény
azzal
összefüggő
törvények módosításáról
2016. évi CLX. törvény

• 2017.
hatályba

január

1-jén

szóló
és az
egyes
szóló

lépett

A módosítás főbb elemei
 Támogatottak

közbeszerzési

kötelezettsége

 Közbeszerzési értékhatárok változása
 A közbeszerzési értékhatárok alatti
beszerzések szabályozása

 A nemzeti eljárásrend változásai

 Elektronikus közbeszerzés
 Kizáró okok változása
 Egységes

európai
közbeszerzési
dokumentum, kétkörös bírálat

 A HNT szabályainak szigorítása
 Egyéb változások

Támogatottak közbeszerzési
kötelezettsége


Kbt. 5. § (3): 40 millió Ft összegű
közvetlen, vissza nem térítendő
támogatásban részesülők, ide nem értve a
pénzügyi eszközzel kombinált vissza
nem térítendő támogatásokat
Kialakult egységes értelmezés:



Kbt. 5. § (2): többségi/ 75%-ot meghaladó
mértékben közvetlenül támogatottak, a
felsorolt beszerzési tárgyak esetén

 Kombinált pénzügyi eszközök fogalma a

Kialakult egységes értelmezés:

 5. § (3) a)-f) szerinti kivételek

 Nem csak szervezetek, személyek is
(őstermelők, egyéni vállalkozók is)

272/2014. (XI.5.) Korm. r. 3. § 32a. szerint
értelmezendő

alkalmazhatósága – korábbi funkcionális
megközelítés helyett a támogatási jogcím
megfelelő célra irányultsága elegendő
ahhoz, hogy az abból megvalósuló
beszerzés kivételi körbe kerüljön (ld.
255/2014. (X.30.) Korm.r. 9. §)

A nemzeti közbeszerzési értékhatárok
változása
 Árubeszerzés és szolgáltatás
8 millió forint

15 millió forint

Jelentős egyszerűsítés a legkisebb
értékű beszerzések esetén

25 millió forint

A Közbeszerzési Hatóság Elnökének
tájékoztatója a 2017. január 1-jétől
irányadó közbeszerzési értékhatárokról

 Építési beruházás
15 millió forint

 Szolgáltatási koncesszió
25 millió forint

30 millió forint

(2017. 01. 13., KÉ. 2017. évi 6. szám)

A közbeszerzési értékhatárok alatti
beszerzések szabályozása
 Az

egymillió forintot elérő,
ugyanakkor a közbeszerzési
értékhatárok alatti beszerzések
vonatkozásában a Kbt. 195.§ (1)
bekezdése
alá
tartozó
ajánlatkérők
három
ajánlat
bekérésének kötelezettsége

 Cél: a közpénzek ésszerű és

 Kormányrendelet a kötelezetti

 A részletes eljárási szabályok

kör alóli kivételek
meghatározására

körének

hatékony
elköltése
az
értékhatárok alatti beszerzések
esetében is

 Számos

szervezet
belső
szabályozása eddig is előírta

valamint a jogorvoslati rendszer
nem terjed ki rá

 Alapvető keretet ad: Ptk. 6:746:76. §

A nemzeti eljárásrend változásai


113. § szerinti eljárás - összefoglaló tájékoztatással történő meghirdetés
•
•

Áru/szolgáltatás: 15 millió Ft felett
Építési beruházás: 700 millió Ft-ig alkalmazható (korábban 500 millió Ft-ig)

•

KH felé kötelező tájékoztatás arról a 3 gazdasági szereplőről, akiknek az AK saját
kezdeményezésre küld felhívást
Összefoglaló tájékoztatás adattartalma bővül
10.000 Ft rendszerhasználati díj a közzétételért

•
•



115. § szerinti eljárás – közvetlen felhívással induló eljárás
•

5 gazdasági szereplő felhívása kötelező (korábban 4), személyük lehetőség szerint
változtatandó a különböző eljárásokban
Útmutató (2017. 02. 10 K.É. 2017. évi 18. szám): AK a gazdasági szereplők személyét az
azonos vagy hasonló tárgyú közbeszerzési eljárásaiban köteles lehetőség szerint
változtatni.

•
•

Áru/szolgáltatás: megszűnik e lehetőség
Építési beruházás: 300 millió Ft-ig indítható

•

Közzétételi kötelezettség az AK honlapján és a Közbeszerzési Adatbázisban

Elektronikus közbeszerzés
 Központi beszerző szervek
esetében: 2017. február 1.
 Elektronikus kommunikáció
kötelező

 Minden ajánlatkérő számára
2017. december 31.
 Egységes elektronikus
közbeszerzési rendszer
(üzemeltető: ME)

Kizáró okok


Kbt. 62. § (1) bekezdés q) pont szerint: „…. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő,
részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, aki…..súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás
vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés
teljesítésére e törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a Közbeszerzési
Döntőbizottság, vagy a Döntőbizottság határozatának bírósági felülvizsgálata
esetén a bíróság 90 napnál nem régebben meghozott, jogerős határozata
megállapította”.



A Hatóság a Kbt. 187. § (2) bekezdés ac) pontja alapján honlapján naprakészen
vezeti és közzéteszi a jogsértés súlyosságának mérlegelése nélkül minden olyan
döntőbizottsági, vagy annak felülvizsgálata esetén jogerős bírósági határozat
számát és a határozathozatal napját, amely megalapozhatja a 62. § (1)
bekezdés q) pontja szerinti kizárást.



Útmutató a Kbt. 62. § (1) bekezdés q) pontja szerinti jogsértés súlyosságának
megítéléséhez kapcsolódó szempontokról – átmeneti időszakra: 2017.01.01.- 03.31.



D.882/48/2016. sz. határozat

Az egységes európai közbeszerzési
dokumentum, kétkörös bírálat
 Az

ajánlattevő vagy részvételre
jelentkező önként benyújtja az
ESPD-ben
foglalt
nyilatkozatot
alátámasztó dokumentumokat már
az ajánlatban, ill. a részvételi
jelentkezésben

 Nem kell bevonni a bírálatba

 Elég csak a nyertes vagy az őt
követő
meghatározott
számú
ajánlattevő tekintetében ellenőrizni
az
eljárást
lezáró
döntést
megelőzően

 Nem kell felhívni az ajánlattevőket az
újbóli benyújtásra

 Szükség

esetén
felvilágosítás kérhető

hiánypótlás,

A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
szabályainak szigorítása
 Cél:

a
HNT-k
visszaszorítása
ellenőrzés

számának
megerősített

 A Hatóság minden hirdetmény nélküli
tárgyalásos eljárás esetén részletes
indokolással ellátott döntést hoz,
amely alapján a tárgyalásos eljárás
jogalapjának
megalapozottsága
egyértelműen megállapítható.

 A Közbeszerzési Hatóság döntését
honlapján is közzéteszi

 HNT megkezdése előtt közzétételi
kötelezettség
a
Közbeszerzési
Adatbázisban és az AK honlapján –
KH-nak
megküldött
valamennyi
dokumentum vonatkozásában!

Értékelés
 Közbeszerzési Hatóság
útmutatója a nyertes ajánlattevő
kiválasztására szolgáló
értékelési szempontrendszer
alkalmazásáról (2016. 12. 21.,
K.É. 2016. évi 147. szám)

 Közbeszerzési Hatóság
útmutatója az életciklusköltségszámítási módszertanokról
(2017. 03. 10., K.É. 2017. évi
35. szám)

Egyéb
 Legalább

két

ajánlat/részvételi
jelentkezés
hiányában
eredménytelenné nyilvánítás

 Alapesetben

lehetőség

(felhívásban jelezni kell)

 Közbeszerzésekért

felelős
miniszter kötelezően előírhatja

 Az ajánlatok érvényessége nem
feltétel

 A

Közbeszerzési
Hatóság
Elnökének tájékoztatója a Kbt. 75.
§ (2) bekezdése e) pontjának
alkalmazásáról (2017. 01. 20., KÉ.
2017. évi 9. szám)

 Teljesítés szabályai: vissza a
2015
novembere
szabályozáshoz

előtti

KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ
FIGYELMÜKET!

