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A Miniszterelnökséget vezető miniszter 10/2020. (VI. 26.) MvM rendelete
a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, 
a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 
44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet, valamint az elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartásával és 
működtetésével kapcsolatos szabályokról szóló 40/2017. (XII. 27.) MvM rendelet módosításáról

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198.  § (2)  bekezdés a) és b)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 14.  § (1)  bekezdés 13.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 14.  § (1)  bekezdés 13.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 
64. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –
a következőket rendelem el:

1. A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének 
szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai 
összegezésről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet módosítása

1. § (1) A  közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, 
a  hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az  éves statisztikai összegezésről szóló 
44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet (a továbbiakban: R1.) 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően az EKR tartós üzemzavara miatt az (1) bekezdés szerinti hirdetményeket 
a  Hatóságon keresztül, közvetlenül a  Hatóság által üzemeltetett informatikai rendszer igénybevételével kell 
megküldeni a Kiadóhivatalnak, az ajánlatkérő a Hatóság által üzemeltetett informatikai rendszerben regisztrációra 
köteles.”

 (2) Az R1. 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően az EKR tartós üzemzavara miatt a (3) bekezdés szerinti hirdetményeket 
a  Hatóságon keresztül, közvetlenül a  Hatóság által üzemeltetett informatikai rendszer igénybevételével kell 
megküldeni a  Hatóságnak, az  ajánlatkérő a  Hatóság által üzemeltetett informatikai rendszerben regisztrációra 
köteles.”

2. §  Az R1. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  hirdetmény, illetve a  közbeszerzési dokumentumok javítására irányuló kérelmet, a  javított hirdetményt, 
illetve a  közbeszerzési dokumentumokat legkésőbb a  hirdetmény 19.  § (1)  bekezdés szerinti feladásáig, illetve 
a  34.  § szerinti hirdetmények esetében addig az  időpontig lehet benyújtani a  Hatósághoz, amíg a  hirdetmény 
az elektronikus rendszer visszajelzése alapján „közzétehető” státuszba kerül.”

3. §  Az R1. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  közzétételi kérelem visszavonására irányuló kérelmet legkésőbb a  hirdetmény 19.  § (1)  bekezdés szerinti 
feladásáig, illetve a 34. § szerinti hirdetmények esetében addig az  időpontig lehet benyújtani a Hatósághoz, amíg 
a hirdetmény az elektronikus rendszer visszajelzése alapján „közzétehető” státuszba kerül.”

4. §  Az R1. 31. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„31. § (1) A Kbt. Harmadik Része alkalmazásában a Kbt. 5. §-a szerinti ajánlatkérők esetében, ha a Kbt. 3. melléklete 
szerinti szociális és egyéb szolgáltatások becsült értéke eléri az  uniós értékhatárt, az  előzetes tájékoztatót, illetve 
az ajánlati és részvételi felhívást tartalmazó, továbbá a hirdetmény visszavonásáról, az eljárás eredménytelenségéről, 
a  szerződés megkötésének megtagadásáról, az  eljárás eredményéről, illetve a  keretmegállapodás vagy dinamikus 
beszerzési rendszer alapján megkötött szerződésekről szóló tájékoztató hirdetmény mintáját – a  34.  §-ban 
foglaltaktól eltérően – az uniós hirdetményminta rendelet XVIII. melléklete tartalmazza.
(2) A  Kbt. Harmadik Része alkalmazásában a  Kbt. 6–7.  §-a szerinti ajánlatkérők esetében, ha a  Kbt. 3.  melléklete 
szerinti szociális és egyéb szolgáltatások becsült értéke eléri az uniós értékhatárt, az időszakos előzetes tájékoztatót, 
az  előminősítési hirdetményt, illetve az  ajánlati és részvételi felhívást tartalmazó, továbbá a  hirdetmény 
visszavonásáról, az  eljárás eredménytelenségéről, a  szerződés megkötésének megtagadásáról, az  eljárás 
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eredményéről, illetve a  keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer alapján megkötött szerződésekről 
szóló tájékoztató hirdetmény mintáját – a  34.  §-ban foglaltaktól eltérően – az  uniós hirdetményminta rendelet 
XIX. melléklete tartalmazza.
(3) Ha a  Kbt. 3.  melléklete szerinti szociális és egyéb szolgáltatások beszerzésekor az  ajánlatkérő a  Kbt. 21.  § 
(1) bekezdése alapján a Kbt. Második Rész szabályai szerint jár el, az (1)–(2) bekezdések szerinti hirdetményeket kell 
alkalmazni.”

5. §  Az R1. 39. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Kbt. 43.  § (1)  bekezdés c)  pontja szerinti szerződés teljesítésére vonatkozó adatok közzététele esetén 
a 16. mellékletben foglalt mintát kell alkalmazni. A Kbt. 43. § (1) bekezdés c) pont cb)–ce) alpontja szerinti adatokat, 
ha az eljárásban a részajánlat tételének lehetősége biztosított volt, részenként kell megadni.”

6. § (1) Az R1. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) Az R1. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
 (3) Az R1. 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
 (4) Az R1. 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
 (5) Az R1. 6. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
 (6) Az R1. 7. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
 (7) Az R1. 8. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
 (8) Az R1. 9. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
 (9) Az R1. 10. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.
 (10) Az R1. 12. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.
 (11) Az R1. 13. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.
 (12) Az R1. 16. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.

7. §  Hatályát veszti az R1.
a) 41. §-a,
b) 19. és 20. melléklete.

2. Az elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartásával és működtetésével kapcsolatos szabályokról 
szóló 40/2017. (XII. 27.) MvM rendelet módosítása

8. §  Az elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartásával és működtetésével kapcsolatos szabályokról szóló 
40/2017. (XII. 27.) MvM rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az  EKR üzemeltetője gondoskodik a  Kbt. 195.  § (8)  bekezdése szerinti statisztikai adatok gyűjtéséről és 
közzétételéről.
(3b) Az  EKR üzemeltetője a  (3a)  bekezdés szerinti statisztikai adatokat negyedévenkénti bontásban, heti 
frissítésekkel a honlapján közzéteszi.”

9. §  Az R2. 1/A. § (1c) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1c) Nem köteles az  ajánlatkérő az  (1b)  bekezdés szerinti rendszerhasználati díj fizetésére, ha az  utólagos 
közzétételi és adatrögzítési kötelezettség teljesítésére a  Kbt. 31.  § (5)  bekezdése alapján kerül sor, valamint ha 
az utólagos közzétételre és adatrögzítésre azért került sor, mert az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól 
szóló kormányrendelet szerinti, az  EKR üzemeltetője honlapján közétett üzemzavar, működési hiba miatt 
az  ajánlatkérőnek az  elektronikus úttól eltérő kommunikáció használatával kellett lefolytatnia a  közbeszerzési 
eljárást.”

10. §  Az R2. az 5. §-t követően a következő alcím címmel egészül ki:
„Záró rendelkezések”

11. §  Az R2. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) E rendeletnek a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének 
szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 
44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet, valamint az  elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartásával és működtetésével 
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kapcsolatos szabályokról szóló 40/2017. (XII. 27.) MvM rendelet módosításáról szóló 5/2019. (III. 28.) MvM rendelettel 
(a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépését követően felmerülő üzemzavar vagy 
működési hiba esetén a folyamatban lévő beszerzésekben, közbeszerzési eljárásokban is kell alkalmazni.
(2) E  rendeletnek a  közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének 
szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 
44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet, valamint az  elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartásával és működtetésével 
kapcsolatos szabályokról szóló 40/2017. (XII. 27.) MvM rendelet módosításáról szóló 10/2020. (VI. 26.) 
MvM rendelettel (a továbbiakban Módr1.) megállapított 1/A. § (1c) bekezdését a Módr1. hatálybalépését követően 
felmerülő üzemzavar vagy működési hiba esetén a folyamatban lévő beszerzésekben, közbeszerzési eljárásokban is 
kell alkalmazni.”

12. §  Az R2.
a) 1/A. § (1) bekezdésében a „40 000 forint igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: rendszerhasználati díj)” 

szövegrész helyébe a „40 000 forint + áfa rendszerhasználati díjat” szöveg,
b) 1/A. § (1a) bekezdésében a „10 000 forint” szövegrész helyébe a „10 000 forint + áfa” szöveg,
c) 1/A. § (1b) bekezdésében a „10 000 forint” szövegrész helyébe a „10 000 forint + áfa” szöveg
lép.

3. Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2020. július 1-jén lép hatályba.
 (2) A 12. § az e rendelet kihirdetését követő harmincegyedik napon lép hatályba.

  Dr. Gulyás Gergely s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

1. melléklet a 10/2020. (VI. 26.) MvM rendelethez

 1.  Az R1. 1. melléklet I.4) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„I.4) Az ajánlatkérő típusa
o Központi szintű o Közszolgáltató
o Regionális/helyi szintű o Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
o Közjogi szervezet o Egyéb:”

 2.  Az R1. 1. melléklet IV.1.2) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk5 19

o A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
 Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
 Keretmegállapodás több ajánlattevővel

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:2 [ ]
o A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
o A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják”
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2. melléklet a 10/2020. (VI. 26.) MvM rendelethez
„2. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez

 

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ 

a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja 

 Ajánlati/részvételi felhívás 

 A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében. 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1) Név és címek1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

Hivatalos név:  Nemzeti azonosítószám:2 
Postai cím: 
Város:  NUTS-kód:  Postai irányítószám:  Ország: 
Kapcsolattartó személy:  Telefon: 
E-mail:  Fax: 
Internetcím(ek) 
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) 
A felhasználói oldal címe: (URL)  

 I.2) Közös közbeszerzés 

o A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. 
    ¡ Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. 
    ¡ Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét) 
    ¡ Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre:  
        (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) 
o Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.  
o A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. 

I.3) Kommunikáció 

¡	  A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő 
címen: (URL) 
¡	  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről  
érhető el: (URL) 
További információ a következő címen szerezhető be 
¡	  a fent említett cím 
¡	  másik cím: (adjon meg másik címet) 
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó 
o	  elektronikus úton: (URL) 
     ¡	  a fent említett címre 
     ¡	  a következő címre: (adjon meg másik címet) 
o	  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan 
hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a 
következő címen: (URL) 

I.4) Az ajánlatkérő típusa 

o	  Központi szintű 
o	  Regionális/helyi szintű 
o	  Közjogi szervezet 

o	  Közszolgáltató 
o	  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]  
o	  Egyéb: 

I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) 

o	  Általános közszolgáltatások 
o	  Honvédelem 
o	  Közrend és biztonság 
o	  Környezetvédelem 
o	  Gazdasági és pénzügyek 
o	  Egészségügy 

o	  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 
o	  Szociális védelem 
o	  Szabadidő, kultúra és vallás  
o	  Oktatás 
o	  Egyéb tevékenység: 
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I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) 

o	  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása 
o	  Villamos energia 
o	  Földgáz és kőolaj kitermelése 
o	  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése 
o	  Víz 
o	  Postai szolgáltatások 

o	  Vasúti szolgáltatások 
o	  Városi vasúti, villamos-,  
      trolibusz- és autóbusz- szolgáltatások 
o	  Kikötői tevékenységek 
o	  Repülőtéri tevékenységek 
o	  Egyéb tevékenység: 

 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) Elnevezés:  Hivatkozási szám:2 
II.1.2) Fő CPV-kód: [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] - [ ] Kiegészítő CPV-kód:1 2 [ ][ ][ ][ ] 
II.1.3) A szerződés típusa o Építési beruházás o Árubeszerzés o Szolgáltatásmegrendelés 
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: 
II.1.5) Becsült érték:2 [                 ] Pénznem: [ ][ ][ ] 
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy 
dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) 
II.1.6) Részekre bontás 
¡	  Részajánlat tételére lehetőség van. 
Ajánlatok benyújthatók12 o valamennyi részre o legfeljebb a következő számú részre: [ ] o csak egy részre 
o	  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: [ ] 
o	  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda 
szerződéseket: 
¡	  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.  
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): 

II.2) A közbeszerzés ismertetése1 

II.2.1) Elnevezés:2  Rész száma:2 
II.2.2) További CPV-kód(ok):2 

Fő CPV-kód:1 [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] - [ ] Kiegészítő CPV-kód:1 2 [ ][ ][ ][ ] 
II.2.3) A teljesítés helye: 
NUTS-kód:1 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] A teljesítés helye: 
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények 
meghatározása) 
II.2.5) Értékelési szempontok 
¡	  Az alábbi értékelési szempontok 
o	  Minőségi szempont - Megnevezés: / Súlyszám:1 2 20 
¡	  Költség szempont - Megnevezés: / Súlyszám:1 20 
¡	  Ár szempont - Megnevezés: / Súlyszám:21 
II.2.6) Becsült érték:2 
Érték Áfa nélkül: [           ] Pénznem: [ ][ ][ ] 
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus 
beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) 
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama 
Időtartam hónapban: [ ] vagy napban: [ ] 
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn) 
A szerződés meghosszabbítható o igen o nem        A meghosszabbítás leírása: 
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II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ 
(nyílt eljárás kivételével) 
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): [ ] 
vagy 
Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám:2 [ ] 
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk 
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) o igen o nem 
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ 
Opciók o igen o nem              Opciók leírása: 
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról 
o	  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk 
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos o igen o nem 
Projekt száma vagy hivatkozási száma: 
II.2.13) További információ 

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk 

III.1) Részvételi feltételek 

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság 
A kizáró okok felsorolása: 
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:  
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: 
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság2 
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: ¡	  Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) 

meghatározása: 
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság2 
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:  Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): 

 
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) 
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése: 
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk2 
o	  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy 
hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja 
o	  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik 
o	  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott 
III.1.6) A szerződés biztosítékai:2 
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezésekre: 
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:2 

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek2 

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében) 
o	  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve 
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: 
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ  
o	  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét 
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IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) Az eljárás fajtája 
(klasszikus ajánlatkérők esetében) 
¡	  Nyílt eljárás 
      o	  Gyorsított eljárás 
            Indokolás: 
¡	  Meghívásos eljárás 
      o	  Gyorsított eljárás 
            Indokolás: 
¡	  Tárgyalásos eljárás  
      o	  Gyorsított eljárás  
           Indokolás: 
¡	  Versenypárbeszéd 
¡	  Innovációs partnerség 

 (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) 
¡	  Nyílt eljárás 
¡	  Meghívásos eljárás 
¡	  Tárgyalásos eljárás 
¡	  Versenypárbeszéd 
¡	  Innovációs partnerség 

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk 
o	  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul 
     ¡	  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel 
     ¡	  Keretmegállapodás több ajánlattevővel 
           A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:2 [ ]  
o	  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul 
     o	  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják 
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő 
csökkentesére irányuló információ 
o	  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a 
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát. 
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében) 
o	  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje 
oda. 
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk2 
o	  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni 
További információk az elektronikus árlejtésről:  

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel2 
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám) 
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő 
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) 
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett 
napja4 
(részvételi felhívás esetében) 
Dátum: (éééé/hh/nn) 
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: [ ] [ ]1 
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében) 
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn) 
vagy 
Az időtartam hónapban: [ ] vagy napban: [ ] (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)  
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei  
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:  
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: 
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VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk2 

A közbeszerzés ismétlődő jellegű o igen o nem 
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:2 

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról 

o	  A megrendelés elektronikus úton történik  
o	  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak 
o	  A fizetés elektronikus úton történik 

VI.3) További információk:2 

VI.3.1) Feltételes közbeszerzés 
o	  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely 
meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő 
lejártát követően következik be. 
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: 
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében) 
o	  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.  
Az ajánlati biztosíték mértéke: 
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: 
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk 
o	  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.  
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye: 
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében2 
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné 
nyilvánítja1 
Rész száma:2 [ ] Érték ÁFA nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ] 
VI.3.5 ) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:2 
VI.3.6 ) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5 ) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot 
megadásra kerül:2 
VI.3.7 ) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ 
o	  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-
számítási módszer alkalmazásával határozza meg. 
VI.3.8 ) A bírálatra vonatkozó további információk  
o	   Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti 
objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi 
jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.   
VI.3.9 ) További információk:  

VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma: (éééé/hh/nn/) 

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása 
az ajánlatkérő felelőssége. 

1 szükség szerinti számban ismételje meg 
2 adott esetben 
4 ha az információ ismert 
20 súlyszám helyett fontosság is megadható 
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges” 
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3. melléklet a 10/2020. (VI. 26.) MvM rendelethez

 1.  Az R1. 3. melléklet I.4) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„I.4) Az ajánlatkérő típusa
o Központi szintű o Közszolgáltató
o Regionális/helyi szintű o Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
o Közjogi szervezet o Egyéb:”

 2.  Az R1. 3 melléklet IV.1.2) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

o A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
 Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
 Keretmegállapodás több ajánlattevővel

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:2 [ ]
o A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
o A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják”

4. melléklet a 10/2020. (VI. 26.) MvM rendelethez

 1.  Az R1. 4. melléklet I.3) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„I.3) Az ajánlatkérő típusa
o Központi szintű o Közszolgáltató
o Regionális/helyi szintű o Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
o Közjogi szervezet o Egyéb:”

 2.  Az R1. 4. melléklet IV.1.1) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„IV.1.1) Az eljárás fajtája
 A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
 Nyílt eljárás
	o Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)

 Meghívásos eljárás
	  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
	  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás

 Tárgyalásos eljárás
	  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
	  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás

 Versenypárbeszéd
 Innovációs partnerség
 Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az  alább  

     felsorolt esetekben
	  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
	  A Kbt. 115. §-a szerinti nyílt eljárás
	  A Kbt. 115. §-a szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás”
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5. melléklet a 10/2020. (VI. 26.) MvM rendelethez

Az R1. 6. melléklet I.4) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„I.4) Az ajánlatkérő típusa
o Központi szintű o Közszolgáltató
o Regionális/helyi szintű o Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
o Közjogi szervezet o Egyéb:”

6. melléklet a 10/2020. (VI. 26.) MvM rendelethez

Az R1. 7. melléklet I.4) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„I.4) Az ajánlatkérő típusa
o Központi szintű o Közszolgáltató
o Regionális/helyi szintű o Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
o Közjogi szervezet o Egyéb:”

7. melléklet a 10/2020. (VI. 26.) MvM rendelethez

Az R1. 8. melléklet I.3) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„I.3) Az ajánlatkérő típusa
o Központi szintű o Közszolgáltató
o Regionális/helyi szintű o Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
o Közjogi szervezet o Egyéb:”

8. melléklet a 10/2020. (VI. 26.) MvM rendelethez

Az R1. 9. melléklet I.4) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„I.4) Az ajánlatkérő típusa
o Központi szintű o Közszolgáltató
o Regionális/helyi szintű o Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
o Közjogi szervezet o Egyéb:”

9. melléklet a 10/2020. (VI. 26.) MvM rendelethez

Az R1. 10. melléklet I.3) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„I.3) Az ajánlatkérő típusa
o Központi szintű o Közszolgáltató
o Regionális/helyi szintű o Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
o Közjogi szervezet o Egyéb:”
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10. melléklet a 10/2020. (VI. 26.) MvM rendelethez

 1.  Az R1. 12. melléklet II.2.5) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: [ ] vagy napban: [ ]
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)”

 2.  Az R1. 12. melléklet VI.1.5) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: [ ] vagy napban: [ ]
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)”

11. melléklet a 10/2020. (VI. 26.) MvM rendelethez

Az R1. 13. melléklet I.2) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„I.2) Az ajánlatkérő típusa
o Központi szintű o Közszolgáltató
o Regionális/helyi szintű o Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
o Közjogi szervezet o Egyéb:”

12. melléklet a 10/2020. (VI. 26.) MvM rendelethez

Az R1. 16. melléklet
1.  V. szakaszában az  „V. szakasz: A  szerződés teljesítése” szövegrész helyébe az  „V. szakasz: A  szerződés 

teljesítése1” szöveg,
2.  V. szakasz V.1.1) pontjában az „V.1.1) A szerződést kötő fél (felek)1” szövegrész helyébe az „V.1.1) A szerződést 

kötő fél (felek)” szöveg
lép.
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	A Miniszterelnökséget vezető miniszter 9/2020. (VI. 26.) MvM rendelete
	a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról

	A Miniszterelnökséget vezető miniszter 10/2020. (VI. 26.) MvM rendelete
	a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet, valamint az e

	Az agrárminiszter 32/2020. (VI. 26.) AM rendelete
	az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2020. évi finanszírozásának szabályairól

	Az agrárminiszter 33/2020. (VI. 26.) AM rendelete
	az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról szóló 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet módosításáról

	Az emberi erőforrások minisztere 22/2020. (VI. 26.) EMMI rendelete
	egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeleteknek a dietetikai ellátásokhoz, valamint az érsebészeti és egyéb ellátásokhoz kapcsolódó módosításáról

	Az emberi erőforrások minisztere 23/2020. (VI. 26.) EMMI rendelete
	a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, 
támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 
14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosításáról

	Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 21/2020. (VI. 26.) ITM rendelete
	a földi kiszolgálás feltételeiről és engedélyezésének rendjéről szóló 7/2002. (I. 28.) KöViM rendelet módosításáról

	A Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5009/2020/4. számú határozata
	 




