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Mi az IMI? 

 

 Egy többnyelvű online IT eszköz – megkönnyíti a 
hatóságok közötti információcserét Európa-szerte 

 Mintegy 7000 hatóság 13 000 felhasználóját köti 
össze 

 Nemzetközi jogsegély intézményesített formája az EU-
ban 

 Nincs nyelvi akadály 

 Nincs nehézség a megkeresni kívánt hatóságok 
beazonosításában 
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Az IMI közbeszerzési modulja 

 
2014 áprilistól (kísérleti projekt) 
 
 
 
 
Célkitűzés: segít választ találni a más európai országokból beérkező 
közbeszerzési ajánlatok kiértékelése során esetlegesen felmerülő 
kérdésekre. 
 
[a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. február 26-i 2014/24/EU 
európai parlamenti és tanácsi irányelv (86. cikk) 
a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről és a 
2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. február 26-i 2014/25/EU európai parlamenti és 
tanácsi irányelv (102. cikk)] 
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Miben segít az IMI? 

 
 Ha egy közbeszerzési eljárás során kétségek merülnek fel a kapott 

dokumentumokkal vagy az ajánlattevők által megadott adatokkal, 
információkkal kapcsolatban, az IMI segítségével ellenőrizhető, 
hogy: 

 
 a kérdéses gazdasági szereplő képes-e teljesíteni az építési 
beruházásra, árubeszerzésre vagy szolgáltatásnyújtásra irányuló 
szerződést (megfelel-e a műszaki előírásoknak, a nemzeti szabványoknak 
stb.); 
 a beruházó, a beszállító, illetve a szolgáltató esetében állnak-e 
fenn olyan okok, melyek miatt ki kellene zárni őket az eljárásból (pl. nem 
született-e velük szemben jogerős elmarasztaló ítélet csalásért); 
 az ajánlattevő által benyújtott információk megfelelnek-e a 
valóságnak. 
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Az IMI lehetőségei 

 kétséget kizáróan meggyőződhetnek az ajánlattevők által benyújtott 
dokumentumok, tanúsítványok hitelességéről; 

 ellenőrizhetik, hogy az érintett cégek megfelelnek-e a szükséges 
műszaki előírásoknak (megfelelnek-e a nemzeti szabványoknak, 
rendelkeznek-e a szükséges jelölésekkel, teljesítik-e a 
megfelelőségértékelés során vizsgált követelményeket stb.), és 
képesek-e teljesíteni a szóban forgó szerződést; 

 utánanézhetnek annak, hogy a szerződő feleket, beszállítókat, illetve 
szolgáltatókat nem kell-e kizárni az eljárásból valamilyen okból (pl. 
azért, mert korábban a bíróság csalás miatt elítélte őket); 

 ellenőrizhetik, hogy helytálló információkat bocsátottak-e a 
rendelkezésükre az ajánlattevők az egységesített nyilatkozattételi 
formanyomtatványon. 
 

5 



Az információcsere szereplői 

 Ajánlatkérő szerv (az állami, területi és települési 
hatóságok, a közjogi intézmények, továbbá az egy vagy 
több ilyen hatóság, illetve közjogi intézmény által 
létrehozott társulások), illetve közszolgáltató 
ajánlatkérő szerv 

 

 A műszaki leírásban, az odaítélési szempontok vagy a 
szerződés teljesítésére vonatkozó feltételek keretében 
előírt követelményeknek az ajánlattevő (ajánlatot 
benyújtó gazdasági szereplő) általi teljesítése 
igazolása tekintetében illetékes hatóságok 
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Hogy működik a gyakorlatban? 

I. Magyar ajánlatkérő 

         Ajánlatkérő szerv (HU) 
 
 

nemzetkozi@kt.hu 
Közbeszerzési Hatóság 

           
           IMI 
 

Másik tagállam válaszadásra illetékes hatósága 
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Hogy működik a gyakorlatban? 

II. Magyar ajánlattevő 

          Ajánlatkérő szerv (EU) 

(v. egyablakos ügyintéző szerv) 

 

 

    IMI 

 

 

Válaszadásra illetékes hatóság (HU) 
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Miről kérdezhetünk? 
2014/24/EU irányelv 
 műszaki specifikáció (címkék, vizsgálati jelentések, tanúsítvány, 

egyéb bizonyítási eszköz), 
 kizáró okok, 
 egységes európai közbeszerzési dokumentum, 
 bizonyítás eszközök, 
 minőségbiztosítási és környezetvédelmi vezetési szabványok, 
 elismert gazdasági szereplők hivatalos jegyzéke,  
 a kirívóan alacsony összegű ajánlatok 
 
2014/25/EU irányelv 
 a vizsgálati jelentések, tanúsítvány, 
 egyéb bizonyítási eszköz, 
 minőségbiztosítási és környezetvédelmi vezetési szabványok,  
 a kirívóan alacsony összegű ajánlatok köre  
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A konkrét kérdéskörök 
 
http://www.kozbeszerzes.hu/mutat/1473/ 
Pl. 
Gazdasági szereplő és az ajánlati felhívás adatai 
Nemzeti szabványokkal/jelölésekkel/vizsgálat jelentésekkel kapcsolatos kérdések 
Kizárási okkal kapcsolatos információk ellenőrzése (pl. elítélték-e jogerősen?) 
Adók, TB járulékok befizetése 
Ajánlattevő gazdasági/pénzügyi helyzetének ellenőrzése 
Kiválasztási kritériumoknak való megfelelés (pl. szakmai tevékenység végzésére 

való alkalmasság, termékek/beszerzések megfelelőségét igazoló 
tanúsítványok, minőségellenőrző szervek által kiállított tanúsítványok) 

Egységes európai közbeszerzési dokumentumban ( ESDP) szereplő információk 
ellenőrzése 

Minőségbiztosítási/környezetvédelmi vezetési szabályoknak való megfelelés 
Elismert gazdaság szereplők hivatalos listája 
Kirívóan alacsony összegű ajánlatok ellenőrzése 
Állami támogatással kapcsolatos kérdések, stb. 
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 Magyar jogszabályi háttér 

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és 
folytatásnak általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. 
tv.  
A belső piaci információs rendszer hazai működéséről és 
az abban való részvételnek a szabályairól szóló 354/2013. 
(X. 7.) Korm. rendelet 

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a 
kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési 
műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 
Korm. rendelet (VI. fejezet) 
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Köszönöm a figyelmet! 
 

 
Nemzeti IMI-koordinátor 

imi@im.gov.hu 

Igazságügyi Minisztérium 

1055 Budapest, Kossuth tér 4. 

 

Munkatársak: 

Dr. Peresztegi-Nagy Imola 

Dr. Kovács Ildikó  

 

Közbeszerzési Hatóság IMI-koordinátorai 

nemzetkozi@kt.hu 

http://www.kozbeszerzes.hu/mutat/1473/ 
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