Egy mondat a
közbeszerzé
zbeszerzésrő
sről
2009.02.16.
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Igen bonyolult és szerteá
szerteágazó
gazó volta miatt,
- 72 eljá
eljárási vá
változat lehetsé
lehetséges FORDULJUNK SZAKEMBERHEZ!!
2009.02.16.
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Kicsit bő
bővebben ….
2003. évi CXXIX. tö
törvé
rvény
a kö
közbeszerzé
zbeszerzésekrő
sekről
2009.02.16.
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A kö
közbeszerzé
zbeszerzés cé
célja
• Közpé
zpénzek ésszerű
sszerű felhaszná
felhasználása - nem mindig a
leggazdasá
leggazdaságosabb megoldá
megoldás
• Átlá
tlátható
thatóság, ellenő
ellenőrizhető
rizhetőség – szé
szélesebb kö
körű,
mint korá
korábban
• A verseny tisztasá
tisztaságának biztosí
biztosítása
• Az összhang megteremté
megteremtése az Euró
Európai Kö
Közössé
sség
jogszabá
jogszabályaival

2009.02.16.
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Jogszabá
Jogszabályi vá
változá
ltozás 2009. április 01.
A hivatkozott rendeletben foglalt érté
rtékhatá
khatárok vá
változtatá
ltoztatás né
nélkü
lkül
érvé
rvényesek a 2009. évben is.
A rendelet szerinti érté
rtékhatá
khatárokat csak a közbeszerzé
zbeszerzésekő
sekől szó
szóló
2003. évi CXXIX. tö
törvé
rvény (Kbt.) mó
módosí
dosításáról szó
szóló 2008. évi
CVIII. tö
törvé
rvény építi be a Kbt.Kbt.-be [110. §- (1) bekezdé
bekezdése 66-8., illetve
41. pontjai]
A mó
módosí
dosító törvé
rvény 2009. április 11-jei hatá
hatálybalé
lybalépéséig a Kbt. mé
még a
2008. januá
január 11-je elő
előtt érvé
rvényes érté
rtékhatá
khatárokat tartalmazza.
Mivel azonban az irá
irányelvi érté
rtékhatá
khatárok mó
módosí
dosítására kö
közössé
sségi
rendelettel kerü
került sor, és ez a jogi aktus az EKEK-Szerző
Szerződés 249. cikke
értelmé
rtelmében a tagá
tagállamokban kö
közvetlenü
zvetlenül hatá
hatályos, így 2009. április
1-jét megelő
megelőzően is a rendelet szerinti érté
rtékhatá
khatárok az irá
irányadó
nyadóak a
közössé
sségi eljá
eljárásrendre [lá
[lásd a Kbt. IV. és V. fejezeté
fejezetét], azaz a Kbt.
módosí
dosításának hatá
hatálybalé
lybalépése elő
előtt is azok figyelembevé
figyelembevételé
telével kell
a kö
közbeszerzé
zbeszerzési eljá
eljárásokat lefolytatni.
2009.02.16.
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A nemzeti érté
rtékhatá
khatárok

2009. januá
január 11-jétől 2009. má
március 3131-éig

a Magyar Kö
Köztá
ztársasá
rsaság 2009. évi kö
költsé
ltségveté
gvetéséről
szó
szóló 2008. évi CII. tö
törvé
rvény 86. § (1)

a kbt VI. fejezete vonatkozá
vonatkozásában

• árubeszerzé
rubeszerzés eseté
esetében:

30 millió
millió forint;

• építési beruhá
beruházás eseté
esetében:

90 millió
millió forint;

• építési koncesszió
koncesszió eseté
esetében:

100 millió
millió forint;

• szolgá
szolgáltatá
ltatás megrendelé
megrendelése eseté
esetében: 25 millió
millió forint;
• szolgá
szolgáltatá
ltatási koncesszió
koncesszió eseté
esetében:

25 millió
millió forint
2009.02.16.
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A nemzeti érté
rtékhatá
khatárok

2009. januá
január 11-jétől 2009. má
március 3131-éig

a Magyar Kö
Köztá
ztársasá
rsaság 2009. évi kö
költsé
ltségveté
gvetéséről
szó
szóló 2008. évi CII. tö
törvé
rvény 86. § (2)
a Kbt. VII. fejezete vonatkozá
vonatkozásában

• árubeszerzé
rubeszerzés eseté
esetében:

50 millió
millió forint;

• építési beruhá
beruházás eseté
esetében:

100 millió
millió forint;

• szolgá
szolgáltatá
ltatás megrendelé
megrendelése eseté
esetében: 50 millió
millió forint;

2009.02.16.
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Az egyszerű
egyszerű érté
rtékhatá
khatárok
2009. januá
január 11-jétől 2009. má
március 3131-éig
Kbt. Negyedik ré
része alkalmazá
alkalmazásában
• árubeszerzé
rubeszerzés eseté
esetében:

8 millió
millió forint;

• építési beruhá
beruházás eseté
esetében:

15 millió
millió forint;

• szolgá
szolgáltatá
ltatás megrendelé
megrendelése eseté
esetében: 8 millió
millió forint.

2009.02.16.
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NA ÉS ÁPRILISTÓ
PRILISTÓL?
Kbt.Kbt.-t mó
módosí
dosító, 2008. évi CVIII. tö
törvé
rvény
megszü
megszünteti a jelenlegi nemzeti és egyszerű
egyszerű
eljá
eljárásrendek megkü
megkülönbö
nbözteté
ztetését!!
Helyettü
Helyettük egysé
egységesen – a klasszikus
ajá
ajánlatké
nlatkérők és a kö
közszolgá
zszolgáltató
ltatók tekinteté
tekintetében
egyará
egyaránt – új, egyszerű
egyszerű közbeszerzé
zbeszerzési eljá
eljárást
vezet be.
Ez az új egyszerű
egyszerű közbeszerzé
zbeszerzési eljá
eljárás vá
váltja fel
a korá
korábbi nemzeti eljá
eljárásrendet (tehá
(tehát a Kbt.
VI. és VII. fejezeteit).

2009.02.16.
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A nemzeti érté
rtékhatá
khatárok
2009. április 0101-től
a kbt VI. fejezete

klasszikus ajá
ajánlatké
nlatkérők egyszerű
egyszerű eljá
eljárásrend szerinti kö
közbeszerzé
zbeszerzései

• árubeszerzé
rubeszerzés eseté
esetében:

8 millió
millió forint;

• építési beruhá
beruházás eseté
esetében:

15 millió
millió forint;

• építési koncesszió
koncesszió eseté
esetében:

100 millió
millió forint;

• szolgá
szolgáltatá
ltatás megrendelé
megrendelése eseté
esetében: 8 millió
millió forint;
• szolgá
szolgáltatá
ltatási koncesszió
koncesszió eseté
esetében:

25 millió
millió forint
2009.02.16.
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A nemzeti érté
rtékhatá
khatárok
2009. április 0101-től
a kbt VII. fejezete

közszolgá
zszolgáltató
ltatók egyszerű
egyszerű eljá
eljárásrend szerinti kö
közbeszerzé
zbeszerzései

A mó
módosí
dosító törvé
rvény az új, egyszer; eljá
eljáráshoz rendeli az új
nemzeti érté
rtékhatá
khatárokat (az
(az egyszerű
egyszerű érté
rtékhatá
khatár meghameghatározá
rozást pedig eltö
eltörli),
rli), így
• árubeszerzé
rubeszerzés eseté
esetében:
• építési beruhá
beruházás eseté
esetében:

50 millió
millió forint;
100 millió
millió forint;

• szolgá
szolgáltatá
ltatás megrendelé
megrendelése eseté
esetében: 50 millió
millió forint.
2009.02.16.
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CPV kó
kódok (kö
(közös kö
közbeszerzé
zbeszerzési szó
szójegyzé
jegyzék)
A kö
közös kö
közbeszerzé
zbeszerzési szó
szójegyzé
jegyzék a kö
közbeszerzé
zbeszerzésre vonatkozó
vonatkozó
egysé
egységes osztá
osztályozá
lyozási rendszert hoz lé
létre, amelynek cé
célja az
ajá
ajánlatké
nlatkérők által a kö
közbeszerzé
zbeszerzési szerző
szerződések tá
tárgyá
rgyát ké
képező
pező
cikkekre, illetve szolgá
szolgáltatá
ltatásokra vonatkozó
vonatkozóan haszná
használt
hivatkozá
hivatkozási szá
számok szabvá
szabványosí
nyosítása.
A CPV tartalmaz
főszó
szójegyzé
jegyzéket, amely a szerző
szerződés tá
tárgyá
rgyának meghatá
meghatározá
rozására
szolgá
szolgál,
A fő szó
szójegyzé
jegyzék legfeljebb 9 szá
számjegybő
mjegyből (egy 8 szá
számjegyű
mjegyű kód és
egy ellenő
ellenőrző
rző szá
számjegy) álló
lló kódokat tartalmazó
tartalmazó ágstruktú
gstruktúrán
alapul a szerző
szerződés tá
tárgyá
rgyát ké
képező
pező árubeszerzé
rubeszerzés, építési beruhá
beruházás,
illetve szolgá
szolgáltatá
ltatás tí
típusá
pusát leí
leíró szö
szövegezé
vegezéssel.
A kiegé
kiegészí
szítő szó
szójegyzé
jegyzék, amelynek rendelteté
rendeltetése tová
további minő
minősítő
informá
információ
ció megadá
megadása.
2009.02.16.
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A CPV haszná
használata
Az ajá
ajánlatké
nlatkérők meg kell, hogy talá
találjá
lják az általuk
tervezett beszerzé
beszerzésnek leginká
leginkább megfelelő
megfelelő
kódot.
Lehet tö
több kü
különbö
nböző (al)
al) kó
kódot megjelö
megjelölni,
fontos, hogy az ajá
ajánlati felhí
felhívás cí
címéhez egyetlen
kódot vá
válasszanak.
lasszanak.
Amennyiben a CPV pontossá
pontossági szintje nem
megfelelő
megfelelő, az ajá
ajánlatké
nlatkérőnek hivatkoznia kell arra
a felosztá
felosztásra, csoportra, osztá
osztályra, illetve
besorolá
besorolásra, amely a legjobban megfelel az általa
tervezett beszerzé
beszerzésnek – ez egy általá
ltalánosabb kó
kód,
amely arró
arról ismerhető
ismerhető fel, hogy tö
több nullá
nullát
tartalmaz.
2009.02.16.
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A kö
közbeszerzé
zbeszerzés tá
tárgyai
Árubeszerzé
rubeszerzés: forgalomké
forgalomképes és birtokba vehető
vehető ingó
ingó dolog
tulajdonjoga, vagy haszná
használatilati-, illetve hasznosí
hasznosításisi-joga. (ü
(üzembe
helyezé
helyezés, …)
Építési beruhá
beruházás: építmé
tmény bá
bármilyen eszkö
eszközzel, illetve mó
módon
törté
rténő kivitelezé
kivitelezése (tervezé
(tervezése).
Szolgá
Szolgáltatá
ltatás: az elő
előbbieknek nem minő
minősülő tevé
tevékenysé
kenységek.
Vegyes: a fentiek összetartozó
sszetartozó kombiná
kombináció
ciója (50%(50%-os szabá
szabály)
Építési koncesszió
koncesszió: az ellenszolgá
ellenszolgáltatá
ltatások kö
között szerepel a
hasznosí
hasznosítási jog átengedé
tengedése.
Szolgá
Szolgáltatá
ltatási koncesszió
koncesszió: az ellenszolgá
ellenszolgáltatá
ltatások kö
között szerepel a
hasznosí
hasznosítási jog átengedé
tengedése. (csak nemzeti érté
rtékhatá
khatár eseté
esetén)
Kivé
Kivételek:
telek: államtitkot érintő
rintő, katonai, biztonsá
biztonsági stb. beszerzé
beszerzések
(ré
(részletes felsorolá
felsorolás Kbt. 29.§
29.§)
2009.02.16.
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A kö
közbeszerzé
zbeszerzés folyamata I.
a) Az ajá
ajánlatké
nlatkérő a kö
közbeszerzé
zbeszerzési eljá
eljárás indulá
indulásáról hirdetmé
hirdetményben
közzé
zzétett, vagy kö
közvetlenü
zvetlenül megkü
megküldö
ldött felhí
felhívással értesí
rtesíti az
ajá
ajánlattevő
nlattevőket.
b) A felhí
felhívásban meghatá
meghatározza a kö
közbeszerzé
zbeszerzési eljá
eljárás lé
lényeges adatait
és felté
feltételeit, így kü
különösen azt, hogy
mit és mennyit akar beszerezni (a kö
közbeszerzé
zbeszerzés tá
tárgya és mennyisé
mennyisége);
mikorra kell szá
szállí
llítani, és mi lesz a fizeté
fizetés mó
módja;
mely okok miatt van kizá
kizárva az ajá
ajánlattevő
nlattevő, vagy az alvá
alvállalkozó
llalkozó a
közbeszerzé
zbeszerzési eljá
eljárásbó
sból;
melyek az ajá
ajánlattevő
nlattevővel és a beszerzé
beszerzés érté
rtékének tí
tíz szá
százalé
zalékát
meghaladó
meghaladó mérté
rtékben igé
igénybe vett alvá
alvállalkozó
llalkozóval szembeni
pénzü
nzügyi és szakmai alkalmassá
alkalmassági kö
követelmé
vetelmények;
milyen szempontok alapjá
alapján vá
választjá
lasztják ki a nyertest;
mikorra és milyen formá
formában kell beadni az ajá
ajánlatot;
melyek a kö
közbeszerzé
zbeszerzési eljá
eljárás tová
további lé
lényeges szabá
szabályai és dőpontjai.
pontjai.
2009.02.16.
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A kö
közbeszerzé
zbeszerzés folyamata II.
c) A felhí
felhívás azt is tartalmazza, hogy hol lehet átvenni a
beszerzé
beszerzés tá
tárgyá
rgyára vonatkozó
vonatkozó tová
további informá
információ
ciókat
az ajá
ajánlati dokumentá
dokumentáció
ciót;
d) Ajá
Ajánlattevő
nlattevő a felhí
felhívás és a dokumentá
dokumentáció
ció
tanulmá
á
nyozá
á
sa,
valamint
a
Kbt.
alapjá
á
n
tanulm nyoz
alapj az megá
megállapí
llapítja,
hogy ajá
ajánlata mellé
mellékleteké
kleteként milyen igazolá
igazolásokat és
nyilatkozatokat kell csatolnia, Kbt. 20. § (3) bekezdé
bekezdése
alapjá
alapján csak eredeti vagy hiteles má
másolati formá
formájú
igazolá
igazolásokat lehet benyú
benyújtani.
2009.02.16.
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A kö
közbeszerzé
zbeszerzés folyamata III.
e) Az ajá
ajánlattevő
nlattevő összehasonlí
sszehasonlítja a felhí
felhívást és a dokumentá
dokumentáció
ciót,
mivel ha ezek kö
közül bá
bármelyik nem teljesen egyé
egyértelmű
rtelmű elő
előírást
tartalmaz, érdemes kiegé
kiegészí
szítő tájékoztatá
koztatást kérnie
f) Az e) pont alapjá
alapján feltett ké
kérdé
rdésekre az ajá
ajánlatké
nlatkérő az
ajá
ajánlatté
nlattételi hatá
határidő
ridő lejá
lejárta elő
előtt minden ajá
ajánlattevő
nlattevőnek meg kell
adnia a vá
választ.
g) El kell ké
készí
szíteni, és be kell adni a formai és tartalmi
szempontbó
szempontból egyará
egyaránt megfelelő
megfelelő ajá
ajánlatot;
h) Az ajá
ajánlatté
nlattételi hatá
határidő
ridő lejá
lejártakor, az ajá
ajánlat bontá
bontásánál a
felolvasó
felolvasó lap tartalmá
tartalmát ismertetik, ahol az ajá
ajánlattevő
nlattevő jelen lehet
2009.02.16.
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A kö
közbeszerzé
zbeszerzés folyamata IV.
i) Az ajá
ajánlatké
nlatkérő érté
rtékeli az ajá
ajánlatokat, és ennek sorá
során –
ha ezt má
már a felhí
felhívásban lehető
lehetővé tette – az ajá
ajánlat
hiá
hiányainak pó
pótlá
tlását rendelheti el.
j) Az ajá
ajánlattevő
nlattevő jelen lehet az eredmé
eredményhirdeté
nyhirdetésen, ahol
az ajá
ajánlatké
nlatkérő kiosztja az elbí
elbírálásró
sról ké
készí
szített
összegezé
sszegezést.
k) A nyertes ajá
ajánlattevő
nlattevő szerző
szerződést kö
köt az ajá
ajánlatké
nlatkérővel.
Ha a kö
közbeszerzé
zbeszerzési eljá
eljárás tá
tárgyalá
rgyalásos, akkor az ajá
ajánlatok
bontá
bontását kö
követő
vetően az ajá
ajánlatké
nlatkérő és az ajá
ajánlattevő
nlattevők kö
között
tárgyalá
rgyalás zajlik az ajá
ajánlat egyes felté
feltételeirő
teleiről, és az ajá
ajánlatké
nlatkérő az
így kialakult vé
végleges ajá
ajánlatokat bí
bírálja el.

2009.02.16.
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Jogorvoslati lehető
lehetőségek
Érdekrdek- vagy jogsé
jogsérelem eseté
esetén egy kü
külön inté
intézmé
zményhez,
a Kö
Közbeszerzé
zbeszerzési Dö
Döntő
ntőbizottsá
bizottsághoz lehet fordulni azé
azért,
hogy
30 napon belü
belül államigazgatá
llamigazgatási eljá
eljárásban hatá
határozzon az
ügyben, kö
ö
telezze
a
jogsé
é
rtő
ő
t
a
kö
ö
zbeszerzé
k
jogs rt
k zbeszerzési eljá
eljárás
helyes mó
módon tö
törté
rténő tová
továbbfolytatá
bbfolytatása érdeké
rdekében
teendő
teendő inté
intézkedé
zkedésekre (ha a jogorvoslati ké
kérelem olyan
korá
korán érkezett, hogy ez mé
még megtehető
megtehető),
vagy bí
bírsá
rsággal sú
sújtsa.
2009.02.16.
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A kö
közbeszerzé
zbeszerzés idő
időigé
igénye
Változó
ltozó, de rendszerint hosszú
hosszú átfutá
tfutású folyamat.
folyamat.
• Hirdetmé
Hirdetmény elké
elkészí
szítése: 11-5 nap
Ezzel pá
párhuzamosan tenderdokumentá
tenderdokumentáció
ció
• Hirdetmé
Hirdetmény feladá
feladásától az ajá
ajánlatté
nlattétel: 52 nap
kivé
kivétel – egyszerű
egyszerűsített, gyorsí
gyorsított eljá
eljárás
• Tenderbontá
Tenderbontás: 1 nap
• Érté
rtékelé
kelés, eredmé
eredményhirdeté
nyhirdetés: 99-10 nap
• Szerző
Szerződés megkö
megkötése: 88-30 (60) nap 99.§
99.§
az esetleges jogorvoslatok miatt
2009.02.16.
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A kö
közbeszerzé
zbeszerzés idő
időigé
igénye

A nyí
nyílt eljá
eljárás minimá
minimális idő
időigé
igénye 66 naptá
naptári nap

az 52 napos ajánlattételi határidőt követi az elbírálás és az
eredményhirdetés. Legkorábban az eredményhirdetést követő naptól
számított 8. napon lehet szerződést kötni.

A meghí
meghívásos eljá
eljárás minimá
minimális idő
időigé
igénye 95 naptá
naptári nap attó
attól
kezdve, hogy az eljá
eljárást megkezdő
megkezdő hirdetmé
hirdetményt feladtá
feladták.
Ez akkor van így, ha az ajá
ajánlatké
nlatkérő az első
első és a má
második forduló
forduló
elbí
elbírálására 44-4 napot fordí
fordít (a meghí
meghívásos eljá
eljárás első
első forduló
fordulójában a
részvé
második
szvételre jelentkezé
jelentkezés minimá
minimális hatá
határideje 37 nap, a má
forduló
fordulóban a minimá
minimális ajá
ajánlatté
nlattételi hatá
határidő
ridő 40 nap, és a kö
kötelező
telező 8
napos szerző
szerződéskö
skötést megelő
megelőző idő
időszak is fenná
fennáll)

A meghí
meghívásos eljá
eljárásban gyorsí
gyorsított eljá
eljárásná
snál 43 naptá
naptári nap.
nap.
Ebben az esetben a ré
részvé
szvételre jelentkezé
jelentkezési hatá
határidő
ridő minimá
minimálisan 15
nap, az ajá
ajánlatté
nlattételi hatá
határidő
ridő pedig 10 nap.
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A egyszerű
egyszerűsített eljá
eljárás (Kbt.145(Kbt.145-153. §)
Egy szakaszbó
szakaszból áll.
Tárgyalá
rgyalásos, vagy tá
tárgyalá
rgyalásné
snélkü
lküli
• A Kbt. 4.sz. mellé
mellékleté
kletében foglalt szolgá
szolgáltatá
ltatások
megrendelé
megrendelésére irá
irányulhat (szá
(szálloda, étterem, oktatá
oktatás,
egé
egészsé
szségügy, szociá
szociális, jogi taná
tanácsadá
csadás,…
s,…)
• Minimum 3 ajá
ajánlattevő
nlattevő meghí
meghívása kö
kötelező
telező
• Kiegé
Kiegészí
szítő tájékoztatá
koztatás -2 nap
• Rendkí
Rendkívüli sü
sürgő
rgőssé
sség miatt, azzal az ajá
ajánlattevő
nlattevővel
kell tá
tárgyalni és - a 99. § (2) bekezdé
bekezdésében foglaltaktó
foglaltaktól
elté
eltérően - a tárgyalá
rgyalás befejezé
befejezésekor írásban szerző
szerződést
kötni,
tni, aki a szerző
szerződést a rendkí
rendkívüli helyzet által
megkí
megkívánt idő
idő alatt ké
képes teljesí
teljesíteni.
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A gyorsí
gyorsított eljá
eljárás (Kbt.136. §)
Az ajá
ajánlatké
nlatkérő
a meghí
meghívásos - minimum 10 nap
a hirdetmé
hirdetmény kö
közzé
zzétételé
telével - minimum 15 nap
induló
induló tárgyalá
rgyalásos eljá
eljárás eseté
esetében gyorsí
gyorsított eljá
eljárást
alkalmazhat, ha rendkí
rendkívüli sü
sürgő
rgőssé
sség miatt az ilyen
eljá
eljárásokra elő
előírt hatá
határidő
ridők [107.§
[107.§ (1) bekezdé
bekezdése, 122.§
122.§]
nem lenné
lennének betartható
betarthatóak.
Kiegé
Kiegészí
szítő tájékoztatá
koztatás -4 nap
A rendkí
rendkívüli sü
sürgő
rgőssé
sséget indokoló
indokoló körülmé
lmények
azonban
nem
eredhetnek
az
ajá
ajánlatké
nlatkérő
mulasztá
mulasztásából.
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A kö
közbeszerzé
zbeszerzés sikere
hogy az ajá
ajánlatké
nlatkérő biztosí
biztosítsa az esé
esélyegyenlő
lyegyenlőséget:
• törekedjen az ajá
ajánlati felhí
felhívás és dokumentá
dokumentáció
ció
precí
precíz, egyé
egyértelmű
rtelmű megfogalmazá
megfogalmazására,
• az ajá
ajánlattevő
nlattevő pedig ezen elvek sé
sérelme eseté
esetén
kiegé
kiegészí
szítő tájékoztatá
koztatást ké
kérjen az ajá
ajánlatké
nlatkérőtől.
A Kbt. elő
előírja, hogy a beszerzé
beszerzés tá
tárgyá
rgyának mű
műszaki
követelmé
vetelményeit úgy kell meghatá
meghatározni, hogy minden
ajá
ajánlattevő
nlattevő egyenlő
egyenlő esé
eséllyel tehessen megfelelő
megfelelő
ajá
ajánlatot,
nlatot, ezeket cé
célszerű
lszerűen a szabvá
szabványokra
hivatkozá
hivatkozással kell megadni.
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TIPPEK ÉS TRÜ
TRÜKKÖ
KKÖK
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A kö
közbeszerzé
zbeszerzés becsü
becsült érté
rtéke (Kbt. 3535-39.§
39.§)
Definí
Definíció
ció
A kö
rt ké
közbeszerzé
zbeszerzés megkezdé
megkezdésekor annak tá
tárgyáé
rgyáért
kért,
illetve kí
kínált legmagasabb összegű
sszegű ellenszolgá
ellenszolgáltatá
ltatás,
(ÁFA né
nélkü
lkül)
Meghatá
Meghatározá
rozása
• A beszerzé
rt a piacon általá
beszerzés tá
tárgyáé
rgyáért
ltalában ké
kért, vagy
kínált legmagasabb nettó
nettó szá
számított érté
rték
• Elő
Előzetes piaci informá
információ
ció alapjá
alapján

Nem egyenlő
egyenlő sem a tá
támogatá
mogatás, sem a teljes
projekt összegé
sszegével!!!!
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A felté
feltételes kö
közbeszerzé
zbeszerzés
A 48. § alapjá
alapján a pá
pályá
lyázat elnyeré
elnyerése elő
előtt megindí
megindítható
tható
•

Ajá
Ajánlati felhí
felhívás kö
közzé
zzétehető
tehető

•

Fel kell hí
hívni a figyelmet az ajá
ajánlatké
nlatkérés felté
feltételes
jellegé
jellegére

„… a tá
támogatá
mogatásra irá
irányuló
nyuló igé
igény el nem
fogadá
(48.§
§) oká
fogadása…”
sa…”(48.
okán az ajá
ajánlatok elbí
elbírálásától az
ajá
ajánlatké
nlatkérő elá
elállhat (82.§
(82.§), illetve általa elő
előre nem
látható
tható és elhá
elháríthatatlan ok kö
következté
vetkeztében - beá
beállott
lényeges kö
körülmé
lmény miatt (nem
(nem nyert)
nyert) a szerző
szerződés
megkö
megkötésére vagy teljesí
teljesítésére nem ké
képes. (99.§)
2009.02.16.
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Egybeszá
Egybeszámítási kö
kötelezettsé
telezettség (Kbt. 40.§
40.§)
TILOS A TÖ
TÖRVÉ
RVÉNY MEGKERÜ
MEGKERÜLÉSE CÉ
CÉLJÁ
LJÁVAL AZ
ÖSSZETARTOZÓ
SSZETARTOZÓ KÖZBESZERZÉ
ZBESZERZÉSEKET RÉ
RÉSZEKRE
BONTANI ezzel a becsü
becsült érté
rtéket csö
csökkenteni!
DE az egybeszá
egybeszámított beszerzé
beszerzés tö
több eljá
eljárás kereté
keretében,
részekre bontva is megvaló
megvalósítható
tható ha tö
több - egyenké
egyenként a
közössé
sségi érté
rtékhatá
khatárt el nem érő érté
rtékű - beszerzé
beszerzési tá
tárgy
együ
együttes érté
rtéke miatt kö
közbeszerzé
zbeszerzési eljá
eljárást kell lefolytatni
Három felté
feltétel együ
együttes fenná
fennállá
llása eseté
esetén alkalmazandó
alkalmazandó:
•Egy kö
bekezdése] és
költsé
ltségveté
gvetési év (12 hó
hónap) [37. § (1) bekezdé
•A beszerzé
beszerzésre egy ajá
ajánlattevő
nlattevővel lehet szerző
szerződést kö
kötni és
•A rendelteté
rendeltetés azonos vagy hasonló
hasonló, felhaszná
felhasználásuk
összefü
sszefügg.
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Pályá
lyázati egybeszá
egybeszámítás
Ha a beszerzé
beszerzések egy fő
fősoron szerepelnek, az nem felté
feltétlen jelenti
azt, hogy egybe kell szá
számítani őket.
Különbö
nböző sorokon szereplő
szereplő tételeket is kellhet egybeszá
egybeszámítani,
sőt az egybeszá
egybeszámítási kö
kötelezettsé
telezettség Kedvezmé
Kedvezményezett egyé
egyéb
beszerzé
beszerzéseivel összefü
sszefüggé
ggésben is él.
Ha a pá
pályá
lyázó több pá
pályá
lyázatot adott be, és egyező
egyező tárgyú
rgyú beszerzé
beszerzés
szerepel mindegyikben, akkor amí
amíg nem kapta meg a
támogatá
mogatásró
sról szó
szóló hatá
határozatot a 2. pá
pályá
lyázata eseté
esetében, addig
lefolytathatja az eljá
eljárást az 1. pá
pályá
lyázat megfelelő
megfelelő érté
rtéke
alapjá
alapján, hisz nem lehet biztosí
biztosítéka arra, hogy a tá
támogatá
mogatást
megí
megítélik, tehá
tehát egybeszá
egybeszámítási kö
kötelezettsé
telezettsége lesz.
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Tippek az egyé
egyértelmű
rtelműség biztosí
biztosítására
• Ha a Kbt. szabá
szabályoz egy ké
kérdé
rdést, az ajá
ajánlati
felhí
felhívásban érdemes a Kbt.Kbt.-re hivatkozni, és az
elő
előírást a Kbt. szavaival megismé
megismételni.
• Egy té
témakö
makörrő
rről egy helyen, a felhí
felhívásban, vagy a
dokumentá
dokumentáció
cióban, ezeknek egy pontjá
pontján kell
rendelkezni, és ha má
máshol is szü
szüksé
kséges ennek a
témakö
makörnek az emlí
említése, az ajá
ajánlati felhí
felhívás vagy a
dokumentá
dokumentáció
ció adott pontjá
pontjára kell hivatkozni.
• Sokszor okoz hibá
hibát, ha az ajá
ajánlatké
nlatkérő ugyanarró
ugyanarról a
kérdé
rdésrő
sről ugyanazon kö
közbeszerzé
zbeszerzési eljá
eljárás kü
különbö
nböző
dokumentumaiban rendelkezik, mert nehé
nehéz elkerü
elkerülni,
hogy e rendelkezé
rendelkezések elté
eltérjenek egymá
egymástó
stól.
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Tippek az egyé
egyértelmű
rtelműség biztosí
biztosítására
• Ha az ajá
ajánlatké
nlatkérő által rendezni kí
kívánt ké
kérdé
rdésre a Kbt.
nem tartalmaz szabá
szabályt, (ilyenek kü
különösen az ajá
ajánlat
formai kö
követelmé
vetelményei), az ajá
ajánlati felhí
felhívásba kerü
kerülő
elő
előírást nagyon precí
precízen kell megfogalmazni,
tekintetbe vé
véve azt is, hogy az ajá
ajánlatké
nlatkérő által
megkö
megkövetelt kö
követelmé
vetelményeknek nincs jogszabá
jogszabályi
definí
definíció
ciója, így az elvá
elvárásokat teljes ré
részletessé
szletességgel kell
meghatá
meghatározni.
rozni.
• Az idő
időtartamot leghelyesebb a kezdő
kezdő és befejező
befejező nap
dátumá
tumával meghatá
meghatározni (pl. az „utó
utóbbi 3 évben”
vben”
helyett „2004. jú
június 3. és 2005. jú
június 2. kö
között”
tt”, „30
napná
napnál nem ré
régebbi”
gebbi” helyett „2005. jú
június 3. utá
után
kiá
kiállí
llított”
tott”).
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HA PÁ
PÁLYÁ
LYÁZUNK
• Az ajá
ajánlatté
nlattételi felhí
felhívást, dokumentá
dokumentáció
ciót a HIVATAL
részé
szére meg kell kü
küldeni a kö
közbeszerzé
zbeszerzés megkezdé
megkezdését
megelő
megelőzően legalá
legalább 2 naptá
naptári hé
héttel – ellenő
ellenőrzé
rzésre és
jóváhagyá
hagyásra
• Átné
tnézés utá
után a HIVATAL írásban jelzi a
kedvezmé
kedvezményezettnek – ha az anyag megfelel – hogy az
eljá
eljárást megindí
megindíthatja.
• Ha nincs elfogadá
elfogadás és a kedvezmé
kedvezményezett ennek
ellené
ellenére lefolytatja az eljá
eljárást – sajá
saját felelő
felelőssé
sségére és
sajá
saját finanszí
finanszírozá
rozásbó
sból teheti csak!
• HIVATAL elfogadá
elfogadása csak a tá
támogatá
mogatási szerző
szerződésnek
való
való megfelelő
megfelelőssé
sséget vizsgá
vizsgálja
• Közbeszerzé
eljá
szabá
az
zbeszerzési
eljárás
szabályszerű
lyszerűségéért
éért
ajá
ajánlatké
nlatkérő/kedvezmé
/kedvezményezett vállalja a felelő
felelőssé
sséget
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HA PÁ
PÁLYÁ
LYÁZUNK
• Bírálatok befejezté
befejeztével a szerző
szerződéstervezet megkü
megküldé
ldése az
összegzé
sszegzéssel a HIVATAL ré
részé
szére, (angol nyelvű
nyelvű összefoglaló
sszefoglaló)
• Benyú
Benyújtandó
jtandó dokumentumok:
– Összegzé
sszegzés a bí
bírálatró
latról
– Kiegé
Kiegészí
szítő tájékoztatá
koztatás
– Ajá
Ajánlatbontá
nlatbontási jegyző
jegyzőkönyv
– Beé
Beérkezett ajá
ajánlatok 11-1 pé
példá
ldánya
– Jelenlé
Jelenléti ívek, jegyző
jegyzőkönyvek
– Pártatlansá
rtatlansági nyilatkozat
– Bírálati lapok, indoklá
indoklások
– Hiá
Hiánypó
nypótlá
tlási levelezé
levelezés
–Szerző
Szerződéstervezet X db. pé
példá
ldányban
Másolatban benyú
benyújtani, hivatalos pecsé
pecséttel és eredeti aláí
aláírrással
igazolni Y héttel szerző
szerződéskö
skötés elő
előtt megkü
megküldeni
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HA PÁ
PÁLYÁ
LYÁZUNK
• ÉRTÉ
RTÉKHATÁ
KHATÁR ALATT - Nem minő
minősül kö
közbeszerzé
zbeszerzésnek DE
• Dokumentá
Dokumentálható
lhatóság, elszá
elszámolható
molhatóság szempontok alapjá
alapján
• Írásos ajá
ajánlatké
nlatkéréssel, ajá
ajánlattal és megrendelő
megrendelővel kell
rendelkeznie (formá
(formátumok)
• Ajá
Ajánlatké
nlatkérés minimá
minimális informá
információ
ciói:
– Ajá
Ajánlatké
nlatkérő neve, cí
címe, pecsé
pecsét
– Ajá
Ajánlatté
nlattételi hatá
határidő
ridő
– Szá
Szállí
llítási hatá
határidő
ridő
– Árubeszerzé
rubeszerzés eseté
esetén szá
szállí
llítandó
tandó eszkö
eszköz megnevezé
megnevezése, mű
műszaki
paramé
paraméterek
– Szolgá
Szolgáltatá
ltatás: szolgá
szolgáltatá
ltatás rö
rövid leí
leírása, ré
részfeladatok, jelenté
jelentések
– Hatá
Határidő
ridők
• Legalá
Legalább há
három írásos ajá
ajánlat Ajá
Ajánlatok érté
rtékelé
keléséről rö
rövid írásos
érté
rtékelé
kelés
• Anyagokat jó
jóváhagyá
hagyásra a HIVATAL ré
részé
szére
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ELLENŐ
ELLENŐRZŐ
RZŐ LISTA
• a felhí
felhívásnak és dokumentá
dokumentáció
ciónak a Kbt.Kbt.-ben is
szabá
szabályozott ké
kérdé
rdésekrő
sekről szó
szóló részei teljes
összhangban vannakvannak-e a Kbt.Kbt.-vel?
vel?
• a felhí
felhívás és a dokumentá
dokumentáció
ció teljes összhangban vanvan-e
egymá
egymással?
• a Kbt.Kbt.-ben nem meghatá
meghatározott felté
feltételek
megfogalmazá
megfogalmazása alapjá
alapján nyilvá
nyilvánvaló
nvaló-e, hogy az
ajá
ajánlattevő
nlattevőnek miké
miként kell teljesí
teljesítenie a felté
feltételt, és
nem lehetlehet-e ezt má
máské
sként értelmezni (leghelyesebb, ha
többen értelmezik a felté
feltételt)?
• egyé
egyértelmű
rtelműekek-e az idő
időtartamtartam-megfogalmazá
megfogalmazások?
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… és mit hoz a jövő?
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Köszö
szönöm a
figyelmet!
2009.02.16.

37

