92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet
A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának,
ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények
mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai
összegezésről

Dr. Nagy Ágnes
főosztályvezető
Közbeszerzési Hatóság

2012. március 27.
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Alkalmazandóak
- főszabály szerint: a 2012. január 01-jét követően megkezdett eljárások
vonatkozásában,
- kivétel: a szerződés módosításáról szóló tájékoztató - alkalmazandó
bármely időpontban indított eljárás eredményeként megkötött
szerződés módosítása esetén, ha a szerződés módosítására 2012. január
1-jét követően kerül sor.
A 2012. január 01-jét megelőzően megkezdett eljárások tekintetében
továbbra is irányadó a 14/2010. (X.29.) NFM rendelet és a 34/2004.
(III.12.) Korm. rendelet.
Tartalma: 13 melléklet.
2012. március 27.
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Közzéteendő hirdetmények:
• Tájékoztató az eljárás eredményéről – 1-es minta
• Tájékoztató az eljárás eredményéről – 2-es minta
• Eljárást megindító felhívás – a Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
•
•

•
•
•

eljárás esetén
Eljárást megindító felhívás – a Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított
eljárás alkalmazása esetén
Tájékoztató a hirdetmény visszavonásáról, módosításáról, az ajánlattételi
vagy részvételi határidő meghosszabbításáról, a dokumentáció
módosításáról
Helyesbítés
Tájékoztató a szerződés módosításáról
További információt tartalmazó hirdetmény, befejezetlen eljárással
kapcsolatos információ vagy korrigendum (EU-s)
2012. március 27.
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Nem szerepel külön hirdetménymintaként, azonban
a rendelet szerint alkalmazandó:
 Uniós értékhatárt el nem érő értékű, meghívásos vagy tárgyalásos eljárás

meghirdetésére irányuló előminősítési hirdetmény: uniós rendelet VII.
mellékletének uniós fejléc nélküli változata,
 Uniós értékhatárt el nem érő értékű tervpályázati kiírás: uniós rendelet XII.
mellékletének uniós fejléc nélküli változata,
 Uniós értékhatárt el nem érő értékű tervpályázati eljárás tájékoztatója:
uniós rendelet XIII. mellékletének uniós fejléc nélküli változata,
 Uniós értékhatárt el nem érő értékű beszerzés esetén a Kbt. 127. § (2)
bekezdés a) pontja szerinti szerződéskötési szándékra vonatkozó
hirdetmény: uniós rendelet XIV. mellékletének uniós fejléc nélküli
változata.
EHR-ben külön hirdetménymintaként szerepelnek!
2012. március 27.
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Egyéb, hirdetménynek nem minősülő űrlapok:
Honlapon történő közzétételhez:
• A szerződés teljesítésére vonatkozó információk
• Az
éves statisztikai összegezés – klasszikus
vonatkozásában
• Az éves statisztikai összegezés – közszolgáltató
vonatkozásában

ajánlatkérők
ajánlatkérők

Az eljárás folyamán használandó űrlapok:
• Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
• Összegezés a részvételi jelentkezések elbírálásáról
2012. március 27.
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 A Kbt. 30. § (5) bekezdése és a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelet 5. § (1)

bekezdése alapján: valamennyi hirdetményt külön jogszabályban
(257/2007. (X.4.) Korm. Rendelet) meghatározott elektronikus úton és
módon kell megküldeni a Közbeszerzési Hatóságnak.
 A Kbt. szerinti hirdetményeket külön jogszabályban meghatározott
minta szerint kell közzétenni.
Megküldés: a hirdetmény ajánlatkérő által a Közbeszerzési Hatóság
részére történő megküldése.
Feladás: KÉ-ben közzéteendő hirdetmény esetén = megküldés; TED-en
közzéteendő hirdetmény esetén a hirdetmény Hatóság által történő
közzétételre feladás ideje.
Javítás: teljes terjedelemben történő ismételt feladással, legkésőbb a
kérelem/hirdetmény megküldését követő munkanapon.
Visszavonás: legkésőbb a kérelem/hirdetmény megküldését követő
munkanapon.
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A Hatóság által vezetett ajánlatkérők nyilvántartásában az ajánlatkérőt megjelölő
azonosító szám,
az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése alapján tartozik annak a hatálya alá, ideértve a
Kbt. 6. § (1) bekezdés h) pontja szerinti önkéntes, vagy szerződésben vállalt kötelezettség
vagy külön jogszabály kötelezése alapján történő alkalmazás esetét is,
az ajánlatkérő a Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárást alkalmazza,
az adott közbeszerzés vagy beszerzés forintban kifejezett becsült értéke, szükség szerint
utalva a Kbt. 18. §-ára,
annak megjelölése, hogy a kérelem az Értesítőben/TED-adatbankban történő közzétételt
kezdeményezi,
ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri az Értesítőben/TED-adatbankban,
amelynek közzététele a Kbt. szerint nem kötelező, ez a körülmény,
a kérelem és a hirdetmény megküldésének napja,
ha a hirdetmény ellenőrzése nem kötelező, annak közlése, hogy a kérelmező kéri-e a
hirdetmény ellenőrzését:,
ha a hirdetmény ellenőrzése kötelező vagy azt a kérelmező kéri és az ellenőrzési díjjal
kapcsolatban kedvezményre vagy mentességre jogosult, ennek közlése.
2012. március 27.
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 A hirdetményekben a Kbt.-ben, továbbá a vonatkozó jogszabályokban az adott


•

•
•
•

eljárási rend, eljárásfajta, beszerzési tárgy vonatkozásában előírt valamennyi
kötelező tartalmi elemet fel kell tüntetni.
Az eljárás eredményéről szóló tájékoztatóban az ajánlatkérő köteles
feltüntetni:
a nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról
szóló törvény szerinti minősítését (részajánlat-tétel lehetősége esetén
részenkénti bontásban);
ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek
tényét és indokát;
az ajánlattevők nevét, címét (részajánlat-tétel lehetősége esetén részenkénti
bontásban);
keretmegállapodásos eljárás második része esetén erre a körülményre való
utalást, valamint a keretmegállapodásos eljárás első részével kapcsolatos eljárás
eredményéről szóló tájékoztató számát és megjelenésének időpontját.
2012. március 27.
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Az eljárás megindító hirdetmények kötelező tartalmi elemei:
-

-

-

az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében (is) folytatja le az eljárást,
amennyiben igen, a további ajánlatkérők adatai,
az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban való részvétel jogát fenntartja az
olyan, védett foglalkoztatónak minősülő szervezetek, védett szervezeti
szerződést kötött szervezetek, továbbá szociális foglalkoztatási engedéllyel
rendelkező szervezetek számára, amelyek ötven százalékot meghaladó
mértékben megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztatnak,
valamint az olyan szociális foglalkoztatás keretében szociális intézményben
ellátottakat foglalkoztató szervezeteknek, amelyek ötven százalékot meghaladó
mértékben fogyatékos munkavállalókat foglalkoztatnak.
Ajánlati/részvételi felhívás esetén: ld. Kbt. 38. §
Alvállalkozó igénybevétele (érintett rész, és e rész tekintetében a 10 % feletti
alvállalkozók és a %-os arány megjelölésének előírása – Kbt. 40. § (1)
bekezdése)
Támogatásra irányuló igény (pályázat) benyújtása,
2012. március 27.
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 építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén: ajánlattevő

tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre
vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a
szerződés teljesítése során meg kell felelni,
 ajánlatkérő a szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan sajátos, különösen
szociális, illetve környezetvédelmi, minőségbiztosítási feltételeket
határoz meg,
 ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben biztosítékot
kíván kikötni: ezt a tényt, továbbá a biztosíték(ok) körét és mértékét
meg kell adnia,
 az ajánlatkérő elektronikus árlejtést kíván lefolytatni.

2012. március 27.
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Eljárás eredményéről szóló tájékoztató:
A Kbt. az eljárás eredményéről szóló tájékoztató megküldésére vonatkozóan új
határidőt szab meg. Eszerint a tájékoztatót legkésőbb
- a szerződéskötéstől, ennek hiányában
- az eljárás eredménytelenné nyilvánításától, vagy
- a szerződés megkötésének megtagadásáról szóló ajánlatkérői döntést (ez az eset
akkor állhat fenn, amennyiben az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásáról szóló
írásbeli összegezés megküldését követően – általa előre nem látható és
elháríthatatlan ok következtében – beállott lényeges körülmény miatt a
közbeszerzési szerződés megkötésére vagy teljesítésére nem képes, és így
mentesül a nyertes szervezettel (személlyel) szemben a szerződéskötési
kötelezettség alól)
követő tíz munkanapon belül kell megküldeni.
A közbeszerzési eljárás e hirdetmény közzétételével zárul le.
2012. március 27.
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Amennyiben az eljárás eredményéről szóló tájékoztató a
keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményéről szól, a
tájékoztatót a keretmegállapodás alapján kötött szerződésekről
együttesen is közzé lehet tenni. Ilyen esetben a tájékoztatót a
keretmegállapodás alapján a megelőző negyedév során kötött
szerződésekről a naptári negyedév utolsó napját követő tíz
munkanapon belül kell megküldeni azzal, hogy a keretmegállapodás
megkötését követő első, nem teljes negyedévről nem kell külön
tájékoztatót közzétenni. (A korábbi szabályozásban még nem szerepelt
a „külön” kifejezés, így ez félreértésekre adhatott okot arra
vonatkozóan, hogy ezen időszakról kell-e egyáltalán tájékoztatót
feladni. A Kbt. e kifejezés használatával egyértelművé teszi, hogy az
említett időszakról is szükséges tájékoztatást adni, azonban azt nem
szükséges külön tájékoztató közzétételével megtenni.)
2012. március 27.
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a tervpályázati eljárás eredményéről szóló tájékoztató:
 Megjegyzendő, hogy a tervpályázati eljárás vonatkozásában a Kbt. 4. §

22. pontja tartalmazza a tervpályázat fogalmát, nevesítésre kerül az
eljárást megindító, illetőleg lezáró hirdetmény, azonban a tervpályázati
eljárásra vonatkozó további szabályok, valamint a tervpályázati eljárás
lefolytatásának kötelező esetei a Kbt. felhatalmazó rendelkezései szerint
Kormányrendeletben kerültek szabályozásra.

2012. március 27.
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a szerződés módosításáról szóló tájékoztató:
 Az ajánlatkérő köteles a szerződés módosításáról legkésőbb a szerződés
módosításától számított tizenöt munkanapon belül tájékoztatót
megküldeni.
A Kbt. egy további kötelezően közzéteendő hirdetményt is meghatároz,
amelyre vonatkozó szabályozás nem a Kbt. 30. §-ában, hanem a 19. §
(3) bekezdésében szerepel. Eszerint a Kbt. 4. számú melléklete szerinti
jogi szolgáltatások megrendelése esetében az ajánlatkérőnek nem kell
ugyan közbeszerzési eljárást lefolytatnia, azonban az uniós értékhatárt
elérő értékű szerződés megkötéséről a külön jogszabályban
meghatározott hirdetményt közzé kell tennie.

2012. március 27.
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 Eljárást megindító , hirdetményben közzétett felhívás visszavonása:

Az ajánlattételi/részvételi határidő lejárta előtt kell a hirdetményt
feladni (egyidejűleg tájékoztatva az érdeklődő gazdasági szereplőket is)
 Helyesbítés:

Eljárást megindító hirdetményre vonatkozó helyesbítés esetén az
ajánlattételi/részvételi határidő lejárta előtt kell a hirdetmény feladni.

2012. március 27.
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Kötelező hirdetményellenőrzés:
 az eljárást megindító hirdetmények esetén,
 az

időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel
meghirdetett, és az előminősítési hirdetménnyel meghirdetett
meghívásos és tárgyalásos eljárást meghirdető időszakos előzetes
tájékoztató és előminősítési hirdetmény esetén,

kivéve, ha a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet szerinti NFÜ által kiállított
minőségellenőrzési tanúsítványt csatolják (a tanúsítvánnyal mentesülő
körbe azok az eljárások tartoznak, ahol az árubeszerzés és szolgáltatás
értéke eléri vagy meghaladja a közösségi értékhatárt, az építési
beruházás és építési koncesszió értéke eléri vagy meghaladja a 300
millió Ft-ot).
2012. március 27.
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Kötelező hirdetményellenőrzés:
 az eljárást megindító, illetve meghirdető hirdetmény módosítását, vagy

az ajánlattételi/részvételi határidő meghosszabbítását tartalmazó
hirdetmény esetén
 az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmények

esetén.
Nem kötelező, de kérhető a hirdetményellenőrzés:
a kötelező ellenőrzés körébe nem tartozó valamennyi esetben és
hirdetmény vonatkozásában
2012. március 27.
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Valamennyi hirdetmény esetén ellenőrzésre kerül:
 Kbt. 21. §-a szerinti értesítési kötelezettség teljesítése (ajánlatkérő szerepele, és ha igen, egyező adatokkal az ajánlatkérők nyilvántartásában) –
amennyiben nem, hiánypótlás.
 Kérelem kötelező tartalmi elemeit ajánlatkérő megadta-e – amennyiben
nem, hiánypótlás.
Amennyiben a bejelentkezés és a kérelem tartalma megfelelő:
 ha a hirdetmény ellenőrzése nem kötelező és az a kérelmező nem is kéri, a
hirdetmény továbbításra/közzétételre kerül,
 ha a hirdetmény ellenőrzése kötelező, vagy azt a kérelmező kéri,
ellenőrzésre kerül: a hirdetmény megfelel-e a közbeszerzésekkel
kapcsolatos jogszabályoknak, a Kbt.-ben megadott határidőn belül adták-e
fel, jóváírásra került-e az ellenőrzési díj.
2012. március 27.
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Hiánypótlási határidő: a hiánypótlási felhívás feladásától számított
 10 nap, amennyiben a Kbt. a hirdetmény megküldésére határidőt

határoz meg,
 15 nap, amennyiben a Kbt. a hirdetmény megküldésére határidőt nem
határoz meg.
Hiánypótlás: a kérelem, illetve a
terjedelemben való megküldésével.

hirdetmény

ismételt,

teljes

Megküldés napjának az ismételt megküldés napja minősül.

2012. március 27.

A hirdetmények közzétételre történő feladása és közzététele
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TED-adatbankban közzéteendő hirdetmények:
 az eredetileg megküldött, javított vagy hiánypótlásra válaszként megküldött







hirdetmények a megküldést követően legkésőbb két munkanapon belül
feladásra kerülnek a TED-adatbankban történő közzétételre,
a TED-adatbankban a feladást követően legkésőbb öt napon belül teszik
közzé a hirdetményeket,
e hirdetmények közzétételén a TED-adatbankban történő közzétételt kell
érteni,
tájékoztató jelleggel a Közbeszerzési Értesítőben is közzétételre kerülnek, a
feladástól számított ötödik napon, vagy az azt követő lapszámban,
eltérés esetén a TED-adatbankban közzétett hirdetmény tartalma irányadó,
közzététel teljes terjedelemben magyar nyelven.

2012. március 27.
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Közbeszerzési Értesítőben közzéteendő hirdetmények:
 az

eredetileg megküldött, javított vagy hiánypótlásra válaszként
megküldött hirdetmények a feladást követően legkésőbb öt napon belül
kerülnek a Közbeszerzési Értesítőben közzétételre,
 e hirdetmények közzétételén a Közbeszerzési Értesítőben történő
közzétételt kell érteni,
 közzététel teljes terjedelemben magyar nyelven.
Amennyiben a közzétett és a kérelmező által feladott hirdetmény tartalma
között eltérés van: helyesbítés kérelmezhető.

2012. március 27.
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Amennyiben a hirdetményellenőrzés kötelező, vagy azt kérik, a fizetendő
ellenőrzési díj mértéke – függetlenül az érintett hirdetmények terjedelmétől
– hirdetményenként egységesen:
 a közbeszerzési eljárás megindító, illetve meghirdető felhívás esetén:

150.000,- HUF,
 a közbeszerzési eljárást megindító, illetve meghirdető felhívást tartalmazó
hirdetmény módosítását és az ajánlattételi/részvételi határidő
meghosszabbítását tartalmazó hirdetmény esetén: 50.000,- HUF,
 az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmények esetén:
80.000,- HUF,
 a fentieken túli egyéb hirdetmények esetén: 50.000,- HUF.
Az ellenőrzési díj igazgatásszolgáltatási díjnak minősül, és nem tartalmaz
Áfát.
2012. március 27.
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Díjmentesség:
• helyesbítés,
• 1000 fő lakosnál kevesebb lélekszámú települések esetében a Kbt. 6. (1)
bekezdés b) pontja szerinti önkormányzat és önkormányzati
költségvetési szerv, valamint az ilyen települések által létrehozott
társulás ajánlatkérők valamennyi hirdetménye.
50 % kedvezmény:
Külön jogszabály (311/2007. (XI.17.) Korm. rendelet) szerinti
kedvezményezett kistérségekben található, díjmentes körbe nem
tartozó, 10000 főnél kevesebb lakosú települések esetén a Kbt. 6. (1)
bekezdés b) pontja szerinti önkormányzat és önkormányzati
költségvetési szerv, valamint az ilyen települések által létrehozott
társulás ajánlatkérők valamennyi hirdetménye.
2012. március 27.

Az ellenőrzési díj
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 Az

ellenőrzési díjat a Közbeszerzési Hatóságnak a Magyar
Államkincstárnál vezetett MNB 10032000-01720361-00000000 számú
számlájára kell befizetni.
 Az ellenőrzési díj kizárólag átutalással teljesíthető.
 Az átutalások beazonosíthatóságának biztosítása érdekében az
átutaláskor a „Közlemény”, vagy ennek értelemszerűen megfelelő
rovatban meg kell adni azon hirdetmény nyilvántartási számát (KÉ
szám/évszám), amely vonatkozásában az ellenőrzési díj megfizetésre
kerül.
 Az ellenőrzési díj azon a napon minősül megfizetettnek, amely napon az
a fenti számlán jóváírásra kerül.
 Az ellenőrzési díj visszautalására vonatkozó szabályok módosultak!

2012. március 27.
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Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
figyelmüket!

2012. március 27.

