EGYÜTTMŰKÖDÉSI

MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyfelől
a Közbeszerzési Hatóság (székhely: 1026 Budapest, Riadó u. 6., adószám: 15329190-2-41,
képviseli: Rigó Csaba Balázs elnök, a továbbiakban: Hatóság),

másfelől
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7.,
nyilvántartási száma: Fővárosi Törvényszék 01-03-0000006, adószám: 18068265-2-41,
képviseli: Dr. Parragh László elnök, a továbbiakban: MKIK),
(a továbbiakban együtt: Felek) között a következők szerint:

I. Preambulum
1. A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény (Gktv.) 11. §-ának (4) bekezdése
értelmében a kamarai közfeladatok ellátása, a 8/ A. § és a 8/B. § szerinti kamarai
nyilvántartás, valamint a 31. § (1) bekezdése szerinti névjegyzék vezetése érdekében a
Hatóság elektronikus úton, térítésmentesen és nyilvántartás céljából átadja az országos
kamara számára az e törvényben meghatározott nyilvános adatokat.
2. A gazdálkodó szervezetek kamarai nyilvántartásában szereplő adatok nyilvánosak.
(Gktv. 8/ A.§ (6) bekezdése). A Gktv. 8/B. § (5) bekezdés alapján emelt, a tárolt adat
tartalmával kapcsolatos megalapozott kifogás esetén az érintett adatot az MKIK a
Hatóság hatósági - a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke tekintetében a
közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 29. §-ának (1) bekezdése alapján közhiteles - nyilvántartásának
megfelelően javítja ki.
3. A Felek egyezően állapítják meg, hogy egymás közötti viszonyukban a törvényes célok
megvalósítása, valamint jogszabályi kötelezettségeik teljesítése érdekében a Gktv-ben
meghatározott adat azon gazdálkodó szervezetek neve (Gktv. 8/ A. § (2) bekezdésének
a) pontja), székhelye, telephelye(i) (Gktv. 8/ A. § (2) bekezdésének b) pontja),
a) amelyek a Hatóság minősítési szempontjai szerint minősített ajánlattevőnek
minősülnek (Gktv. 8/B. § (2) bekezdése a) pontjának ac) alpontja),
b) amelyeket a közbeszerzési
eljárásban
való részvételtó1 a Közbeszerzési
Döntőbizottság jogerősen eltiltott (Gktv. 8/B. § (2) bekezdésének d) pontja).
4. Az adatszolgáltatás
lebonyolításának
megállapodásban rögzítik.
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5. Fentieken túl a Hatóság kiemelt céljának tekinti a jogalkalmazók munkájának
támogatását a közbeszerzések terén, melynek keretében nagy hangsúlyt fektet a
közbeszerzésekben érintett szervezetekkel, állami szervekkel való szoros szakmai
együttműködésre.
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II. A megállapodás célja és tárgya, az együttműködés

rendje

1. A Felek megállapodnak abban, hogy a közös célok, valamint a jogszabályban foglalt
adatszolgáltatással, nyilvántartásvezetéssei kapcsolatos kötelezettségeik megvalósítása
érdekében:
a) együttműködnek a közbeszerzési szakmai kérdésekben, amelynek keretében a
közbeszerzési jogszabályok értelmezésével kapcsolatos konzultációkat tarthatnak;
b) közösen szervezett konferenciákat tarthatnak;
c) a közös célok eléréséhez kapcsolódó szabályozási kérdésekben állást foglalhatnak,
módosításokra javaslatokat tehetnek;
d) közösen - a tárgya szerint a Felek hatáskörébe tartozó témakörökben - nyilvános
pályázatokat szervezhetnek, közösen részt vehetnek azok elbírálásában.
2. A Felek rögzítik, hogy a konzultációk és a szakmai kérdésekben történő egyeztetések
tárgya kizárólag általános jogkérdés lehet. Nem tartható sem konzultáció, sem szakmai
egyeztetés folyamatban lévő jogorvoslati ügyben, avagy a Hatóság előtt folyamatban
lévő eljárás ügyében, különös tekintettel a Kbt. 64. §, 103. §, illetve 187. § (2) bekezdés j)
pontjában foglalt eljárásokra.
3. A Felek megállapodnak abban, hogy a Hatóság az MKIK részére a fenti Ij3. a) pontban
rögzített adatokat első alkalommal a jelen megállapodás aláírásától számított 5
munkanap on belül térítésmentesen átadja, azt követően pedig amennyiben a minősített
ajánlattevők közhiteles névjegyzékében bővülés vagy törlés következik be, arról - 5
munkanapon belül - térítésmentesen, Microsoft Excel formátumban, a Hivatali Kapun
keresztül történő megküldésévei tájékoztatja az MKIK-t.
4. A Felek megállapodnak abban, hogy a Hatóság az MKIK részére a fenti Ij3. b) pontban
rögzített adatokat első alkalommal a jelen megállapodás aláírásától számított 5
munkanapon belül térítésmentesen átadja, azt követően pedig a közbeszerzési
eljárásban való részvételtől jogerősen eltiltott ajánlattevők
aktuális listáját
negyedévente térítésmentesen Hivatali Kapun keresztül küldi meg Microsoft Excel
formátumban.
5. A Felek rögzítik, hogy a közbeszerzési eljárásban való részvételtől jogerősen eltiltott
ajánlattevők listája nem minősül közhiteles nyilvántartásnak, a lista a Hatóság
honlapjáról Microsoft Excel formátumban letölthető, a minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzéke a Hatóság honlapján elektronikusan közhitelesen elérhető.
Ill. Kapcsolattartás
1. A Felek a megállapodás teljesítése során kötelesek együttműködni, egymást az annak
teljesítését befolyásoló körülményekről
haladéktalanul
tájékoztatni. A Felek az
együttműködési megállapodás tekintetében a kapcsolattartásra a következő személyeket
jelölik ki:
a Hatóság részéről:
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az MKIK részéről:

IV. Záró rendelkezések

1. A Felek megállapodnak, hogy a jelen megállapodással és annak teljesítésévei
kapcsolatos, vagy az egymásról, különösen egymás működéséről, szervezetéről
tudomásukra jutott, birtokukba került információt az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi eXI!. törvény vonatkozó
rendelkezéseinek megfelelően kezelik.
2. A Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás keretében folytatandó együttműködés
nem eredményezheti a jogszabályban meghatározott feladat- és hatáskörük
módosítását, illetőleg nem érinti a jogszabályban meghatározott feladataik
ellátásáért fennálló felelősségüket.
3. A Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodás· végrehajtása
költségvetési vonzattai nem jár.

költség- vagy

4. A Felek az együttműködési
megállapodást határozatlan időre kötik. Az
együttműködési megállapodás az aláírás napját követő napon - eltérő időpontban
történő aláírás esetén a legutóbb aláíró Fél általi aláírás napján - lép hatályba,
egyidejűleg hatályát veszti a Felek között 2014. augusztus 15-től hatályos
együttműködési megállapodás.
5.

A Felek között történő adatátadás Hivatali Kapukon keresztül történik azzal, hogy

-

4

a) a Hatóság az adatok fogadására:
eltiltott ajánlattevők listája kapcsán a KHKTF (KRID: 248798778)
minősített ajánlattevők listája kapcsán a KHFNKF (KRID: 746881166)
hivatali kaput használja
b) az MKIK az adatok fogadására aKAMARAMKIK (KRID: 706681737) hivatali
kaput használja
6.

A Felek az együttműködési megállapodással érintett nyilvántartásokra
jogszabályok változása esetén a megállapodást újra tárgyalják.

vonatkozó

7. Mindkét Fél a jelen megállapodás hatályos szövegét - az aláírás tói számított 30
napon belül - a saját honlapján hozzáférhetővé teszi.
8. A jelen megállapodás
példányban készült.

4 (négy), egymással

szó szerint

megegyező

9. A jelen megállapodást a Felek annak elolvasása és értelmezése
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

eredeti

után, mint

Budapest, 2019. április 24.
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Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara
képviseli
Dr. Parragh László
elnök
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