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A RENDELET FORRÁSAI
• 2014/24/EU irányelv a közbeszerzésről
preambulum (120) bekezdés; 78-82. cikk; V. melléklet E és F rész

• 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről
fogalom: 3. § 40. pont; felhatalmazás: 198. § (1) bekezdés 3. pont

• 305/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet a tervpályázati
eljárások szabályairól
hatályát vesztő szabályozás
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Tervpályázati eljárások

A RENDELET FŐBB VÁLTOZÁSAI
• Hatálya és alkalmazása
Kbt. 3. § 40. pont szerinti eljárás (1. §)
bármikor használható, ha az értékelés pályaművek
összehasonlítása alapján történik (2. § (1)-(4) bekezdés)
szabadon választható, alkalmazása ajánlatkérő döntése (3. § (3) bek.)

• Pályázati dokumentáció
elektronikusan, teljes körűen, térítésmentesen hozzáférhetővé kell
tenni (20. § (6) bekezdés; Kbt. 39. § (1) bekezdés alapján)

• Szerzői jogok
Nem kerül az ajánlatkérő tulajdonába, szerződésben rögzítik, hogy
mely felhasználási jogokat szerzi meg (27. § (4) bekezdés)
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A RENDELET TOVÁBBI VÁLTOZÁSAI
•

A kiterjesztett alkalmazhatóságnak megfelelően általánosított
előírások .

•

Megvétel fogalma, az eddig is használt fogalom definiálása (7. §)

•

Műemléki érintettség esetén a Forster Központ bíráló bizottságba tagot
delegál illetve kijelöl, pályaműveket megkapja (14. § (5) bek.; 27. § (8)
bek.; 36. § (7) bek.)

•

Pályázó kizáró ok enyhítése: szakmai tevékenység körében elkövetett
szabálysértés 5 éven belül helyett 3 éven belül. (17. § (3) bekezdés)

•

Pályázati anyag maximális mérete nőtt. (20. § (4) bek. n) pont)

•

Uniós értékhatár alatti ötletpályázat meghirdetése eltérő.
(34. § (3) bekezdés)
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A TERVPÁLYÁZATOKRÓL ÁLTALÁBAN
• Két fő típusa célja szerint
A tervpályázati eljárás után lefolytatott hirdetmény nélküli
tárgyalásos eljárás nyertesével szerződés kötése.
(9. § (1)-(2) bek., 28. §, Kbt. 98. § (5) bek.)
Ötletpályázat (egyik félnek sincs további kötelezettsége)
(9. § (3)-(5) bek., 34. §)

• Típusai az eljárás lefolytatása szerint
Nyílt tervpályázati eljárás (30. §)
Meghívásos tervpályázati eljárás (31-32. §)
Egyszerű tervpályázati eljárás (33. §)
25 millió Ft becsült érték alatt, ötletpályázatnál nem alkalmazható

• Művészeti tervpályázat (35-36. §)
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• Közreműködők az eljárásban (11. §)
Ajánlatkérő (12. §)
Bírálóbizottság (13-16. §)
Pályázó (17. §)
Összeférhetetlenségi szabályok (18. §)

• Tervpályázatok meghirdetése (19. §)
44/2015. (XI. 2.) MvM. rendelet szerint
Uniós értékhatárt elérő esetben TED és kamara
Nemzeti értékhatárt elérő esetben Közbeszerzési Értesítő és kamara
Egyszerű eljárásnál közvetlen megküldés és kamarai honlap 33. §
Ötletpályázat uniós értékhatár alatt – szakmai kamara hivatalos lapja
vagy honlapja (34. § (2)-(3) bekezdés)
Művészeti tervpályázat – kamarai közzététel nem kell
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• Dokumentáció (20. §)
Elektronikus úton, térítésmentesen rendelkezésre bocsátandó.

• Határidők, benyújtás (21-23. §)
Változatlan (60, 50, 40 nap). Kérdések esetén is hosszabbítható.

• Bírálat és értékelés (24-26. §)
Helyenként a Kbt.-től eltérő fogalom használat.

• Eredményhirdetés, hasznosítás (27-28. §)
Változás a szerzői jogokkal kapcsolatban.
Eredményt a 44/2015. (XI. 2.) MvM. rendelet szerint közzé kell tenni,
az eljárás a tájékoztató közzétételével zárul le.

• Díjazás, pénzügyi fedezet (29. §)
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KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET!

2015. december 7.

