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3. §
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Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.
Dr. Gulyás Gergely s. k.,
Miniszterelnökséget vezető miniszter

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 19/2018. (XII. 18.) MvM rendelete
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 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. §

Az elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartásával és működtetésével kapcsolatos szabályokról szóló 40/2017.
(XII. 27.) MvM rendelet az „Az EKR üzemeltetése” című alcímet követően a következő alcímmel egészül ki:

„Rendszerhasználati díj
1/A. § (1) Az EKR használatáért az ajánlatkérő megindított közbeszerzési eljárásonként és koncessziós beszerzési
eljárásonként egységesen 40 000 forint igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: rendszerhasználati díj) fizet.
(2) A rendszerhasználati díjat az EKR üzemeltetőjének a honlapján közzétett számlaszámú számlájára kell befizetni.
(3) A rendszerhasználati díj kizárólag átutalással teljesíthető. Az átutalások beazonosíthatóságának biztosítása
érdekében az átutaláskor a „Közlemény”, vagy ennek értelemszerűen megfelelő rovatban meg kell adni azon eljárás
EKR azonosítóját, amely vonatkozásában a rendszerhasználati díj megfizetésre kerül.
(4) A rendszerhasználati díjat a közbeszerzési eljárást megindító felhívásnak – a Közbeszerzési Hatóság felé
feladásra vagy nem hirdetménnyel induló eljárások esetében a gazdasági szereplők részére – az EKR-ben történő
megküldéséig kell megfizetni. A rendszerhasználati díj azon a napon minősül megfizetettnek, amely napon
az a (2) bekezdés szerinti számlán jóváírásra kerül.
1/B. § (1) Ha a rendszerhasználati díj nem vagy nem az előírt mértékben került befizetésre, a rendkívüli sürgősségre
tekintettel indított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás kivételével az EKR üzemeltetője jogosult az érintett
ajánlatkérő közbeszerzési eljárásának megindítását lehetővé tevő szolgáltatás korlátozására.
(2) Az EKR üzemeltetője mindaddig jogosult az eljárás megindítását vagy a hirdetmény megküldését lehetővé tevő
szolgáltatás korlátozására, amíg a rendszerhasználati díj megfizetésére nem kerül sor.
(3) A közbeszerzési eljárás megindítását lehetővé tevő szolgáltatás korlátozása nem érinti más, a közbeszerzési
eljárással összefüggő, jogszabály alapján előírt ellenőrzések lefolytatására vonatkozó kötelezettséget.
1/C. § A befizetett rendszerhasználati díj tizenöt napon belül visszautalásra kerül, ha
a) az ajánlatkérő hirdetménnyel induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívást a közzététele előtt visszavonja
és a hirdetmény visszavonását igazoló tájékoztatást megküldi az EKR üzemeltetője részére,
b) az ajánlatkérő adminisztratív hiba folytán ugyanazon eljárás vonatkozásában a rendszerhasználati díjat kétszer
fizeti be, vagy
c) az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés
e) pontja szerinti tartós üzemzavar a rendszerhasználati díj befizetését követően, de az eljárást megindító felhívás
közzététele előtt következik be, és az ajánlatkérő úgy dönt, hogy az eljárást papír alapon folytatja le, és erről
az üzemeltetőt tájékoztatja.”
2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Dr. Gulyás Gergely s. k.,
Miniszterelnökséget vezető miniszter

