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KTI NONPROFIT KFT. 
VERSENYEZTETÉSI SZABÁLYZATA

1. A SZABÁLYZAT CÉLJA

A szabályzat célja a KTI Nonprofit Kft.-nél (a továbbiakban: Társaság) a mindenkori 
közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó beszerzések folyamatának (versenyeztetésnek) 
szabályozása.

2. HATÁLY ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA

2.1. A szabályzat hatálya

2.1.1. Személyi hatály

A szabályzat személyi hatálya kiterjed azokra a munkavállalókra, akik részt vesznek a 
versenyeztetések előkészítésében, végrehajtásában, illetve azokra, akik a szerződéseket 
(megrendeléseket) a Társaság képviseletében aláírják.

2.1.2. Tárgyi hatály

A szabályzat tárgyi hatálya kiteljed - a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó 
munkaszerződések, a természetes személyekkel munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony 
létesítése céljából megkötésre kerülő szerződések, a közüzemi szerződések és a 200.000.- Ft 
értékhatár alatti szerződések (megrendelések) kivételével -, a Társaság által kötött valamennyi 
szerződésre, a már megkötött szerződések módosítására, kiegészítésére, valamint a 
megrendelésekre.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.)1 hatálya alá tartozó 
szerződéskötések esetében a szerződés előkészítésére és megkötésére a Társaság 
Közbeszerzési Szabályzatában foglaltakat is megfelelően alkalmazni kell.

A jelen szabályzat rendelkezései nem lehetnek ellentétesek a Társaságra vonatkozó kötelező 
jogszabályi rendelkezésekkel.
Amennyiben jelen szabályzat rendelkezései bármely jogszabály vagy a Társaság által az adott 
beszerzés tárgyában megkötött szerződés -  így különösen támogatásból megvalósuló 
beszerzés vonatkozásában a támogatási szerződés rendelkezéseivel ellentétesek, úgy a 
versenyeztetésre a jogszabály, ill. a szerződés rendelkezéseit kell alkalmazni. Az eltérés 
okaira az ügyiratban minden esetben a jogszabályhely, ill. a szerződés vonatkozó 
rendelkezésének megjelölésével hivatkozni kell.
A Társaság ügyvezető igazgatója a jelen szabályzatban rögzített előírások ¡alkalmazása alól -  
ide nem értve a nettó egymillió forintot elérő, vagy meghaladó értékű beszerzéseket -  
indokolt esetben teljes felelősség mellett egyedi utasításával felmentést adhat, ill. egyedi 
utasítással előírhatja a jelen szabályzat alkalmazásának kötelezettségét olyan beszerzés 
vonatkozásában is, amely beszerzés egyébként nem tartozna a jelen szabályzat tárgyi hatálya 
alá.



2

A közbeszerzési eljárás hatálya alá nem tartozó szerződéskötések esetén a szerződő fél 
kiválasztására vonatkozó szabályoktól való eltérésre a Társaság Szervezeti és Működési 
Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) megfelelően csak a Társaság ügyvezető 
igazgatójának egyedi döntése alapján kerülhet sor.

2.1.3. Általános előírások

A Társaság a versenyeztetési eljárás során köteles valamennyi ajánlattevő számára 
esélyegyenlőséget és egyenlő bánásmódot biztosítani az ajánlattételhez szükséges 
információkhoz való hozzájutás és az alkalmazott versenyfeltételek tekintetében.
A Társaság az ajánlati felhívás tartalmát úgy köteles meghatározni, hogy annak alapján az 
ajánlattevők megfelelő ajánlatot tehessenek, és a szabályszerűen, időben benyújtott ajánlatok 
összehasonlíthatóak legyenek.
A Társaság a versenyeztetési eljárás során köteles biztosítani a verseny tisztaságát.

2.2. A Versenyeztetési Szabályzat kidolgozásáért és karbantartásáért felelős

A Versenyeztetési Szabályzat kidolgozásáért és karbantartásáért a Társaság vezető 
jogtanácsosa felelős.

3. FOGALMAK

3.1. Szerződés

A szerződés a felek kölcsönös és egybehangzó jognyilatkozata, amelyből kötelezettség 
keletkezik a szolgáltatás teljesítésére és jogosultság a szolgáltatás követelésére.
A szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre.
A szerződés tartalmát a felek szabadon állapíthatják meg. A szerződéseknek a felek jogaira és 
kötelezettségeire vonatkozó szabályaitól egyező akarattal eltérhetnek, ha az eltérést 
jogszabály nem tiltja.
A szerződés létrejöttéhez a feleknek a lényeges, valamint a bármelyikük által lényegesnek 
minősített kérdésekben történő megállapodása szükséges.
Nem szükséges a feleknek megállapodniuk olyan kérdésekben, amelyeket jogszabály rendez.

3.2. A szerződés értéke

A szerződés értékének megállapításánál a mindenkor hatályos Kbt. szabályait kell alapul 
venni, függetlenül attól, hogy a jelen szabályzat hatálya alá tartozó szerződések nem 
közbeszerzési eljárás eredményeként jönnek létre.
Fentiek értelmében a szerződés értékén a szerződési (beszerzési) igény felmerülésekor az 
adott piacon annak tárgyáért általában kért, illetőleg kínált -  általános forgalmi adó nélkül 
számított -  teljes ellenszolgáltatást kell érteni (becsült érték). A szerződés becsült értékének 
megállapítása során a Társaságot egybeszámítási kötelezettség terheli, amelynek során a Kbt. 
19. § -ának előírásai megfelelően alkalmazandóak. A versenyeztetés előkészítése során 
különös körültekintéssel kell figyelembe venni a Kbt. 19. § (2)-(3) bekezdése szerinti részekre 
bontás tilalmát.
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3.3. A versenyeztetést előkészítő és szerződéskötő szervezet

A versenyeztetés előkészítője az a szervezeti egység, amelyiknek az SzMSz-ben megjelölt 
feladatai között szerepel, vagy azt segíti a versenyeztetés tárgyát képező szolgáltatás vagy áru, 
kivéve, ha az a Társaság külön meghatározott, központosított beszerzései közé tartozik.

3.4. Szerződéskötés módja

A Társaságnál a jelen szabályzat hatálya alá tartozó minden szerződést -  függetlenül annak 
értékétől és típusától -  írásban kell megkötni.

3.5. Cégszerű aláírás fogalma

A szerződést a Kötelezettségvállalási Szabályzat rendelékezései szerint aláírásra jogosultak 
írhatják alá.
A szerződés aláírása akkor cégszerű, ha a Társaság kézzel, vagy géppel előírt, előnyomott, 
vagy nyomtatott cégneve alá a cégjegyzékbe bejegyzett vagy meghatalmazáson alapuló 
cégképviseletre jogosult személy(ek) nevüket aláírják.
A Társaságnál cégjegyzésére jogosultak körét az Alapító Okirat, illetőleg annak rendelkezése 
alapján az ügyvezető igazgató határozza meg.

Az aláírási jog megléte önmagában nem jogosít fel döntéshozatalra. A döntéshozatal jogát és 
kereteit, korlátait az Alapító Okirat, az SzMSz és a Kötelezettségvállalási Szabályzat 
határozza meg.

3.6. Titoktartási nyilatkozat

Titoktartási nyilatkozat az olyan nyilatkozat, melyben a Szerződő felek rögzítik, hogy az 
érintett jogügylet kapcsán tudomásukra jutott minden olyan tény, információ, megoldás vagy 
adat (a továbbiakban együtt: adat), amelynek titokban maradásához a Társaságnak 
méltányolható érdeke fűződik, valamint amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által 
történő megszerzése vagy felhasználása a Társaság pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit 
sérti vagy veszélyezteti, üzleti titoknak minősül.

A Titoktartási nyilatkozat -  figyelemmel a hatályos jogszabályok rendelkezéseire -  
meghatározza az üzleti titoknak minősített adatok kezelésével kapcsolatos kötelezettségeket, 
ideértve a kötelezettség fennállásának időbeli hatályát is. A jelen szabályzat értelmezésében 
Titoktartási nyilatkozatnak minősül a Társaság által kötött szerződések titoktartásra vonatkozó 
összes rendelkezése is.

A versenyeztetési eljárásba bevont, a Társaság nevében eljáró személyek kötelesek a 
tudomásukra jutott információkat bizalmasan kezelni. A versenyeztetési eljárásban 
közreműködők (versenyeztetést előkészítők, Értékelő Bizottsági tagjai, egyéb közreműködők, 
szakértők) közreműködésük megkezdését megelőzően kötelesek titoktartási nyilatkozatot 
tenni.

A titoktartási nyilatkozat meglétéért, kezeléséért, nyilvántartásáért a közbeszerzési referens a 
felelős.
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3.7. Összeférhetetlenség

Összeférhetetlen és nem vehet részt a versenyeztetési eljárás előkészítésében és 
lefolytatásában a Tárasság nevében olyan személy vagy szervezet, amely funkcióinak 
pártatlan és tárgyilagos gyakorlására bármely okból, így különösen gazdasági vagy más érdek 
vagy az eljárásban részt vevő gazdasági szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem 
képes.

A versenyeztetés előkészítése és/vagy lefolytatása során a Társaság nevében nem járhat el, 
illetőleg az eljárással kapcsolatos tevékenység végzésébe a Társaság által nem vonható be 
különösen a versenyeztetés tárgyával kapcsolatos gazdasági tevékenységet végző gazdálkodó 
szervezet (a továbbiakban: érdekelt gazdálkodó szervezet), illetőleg az olyan személy vagy 
egyéb szervezet, aki, illetőleg amely:

a) az érdekelt gazdálkodó szervezettel munkaviszonyban vagy munkavégzésre 
irányuló egyéb jogviszonyban áll;

b) az érdekelt gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője vagy 
felügyelőbizottságának tagja;

c) az érdekelt gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkezik;
d) az a)-c) pont szerinti személy hozzátartozója (hozzátartozónak kell tekinteni 

minden, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: 
Ptk.) 8:1. § (1) bekezdésének 1. és 2. pontjaiban meghatározott személyt).

A Társaság nevében eljáró, illetőleg a versenyeztetéssel kapcsolatos tevékenység végzésébe a 
Társaság által bevonni kívánt külső személy vagy szervezet írásban köteles nyilatkozni arról, 
hogy vele szemben fennáll-e a fentiek szerinti összeférhetetlenség.

Ha az összeférhetetlenség fenti rendelkezéseit a versenyeztetés során megsértették, az eljárás 
további részében nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó a fentiek szerinti 
összeférhetetlenséggel érintett érdekelt gazdálkodó szervezet.

A jelen szabályzat értelmezésében Összeférhetetlenségi nyilatkozatnak minősül a Társaság 
által kötött szerződések összeférhetetlenségre vonatkozó összes rendelkezése is.

3.8. Értékelő Bizottság

A versenyeztetési eljárásban az ajánlatok értékelésére létrehozott, legalább 3 tagból álló 
testület, melynek minden esetben tagja a Versenyeztetést előkészítő és szerződéskötő 
szervezeti egység vezetője. Minden esetben tagja az Értékelő Bizottságnak a gazdasági 
hivatalvezető és a Jogi Iroda vezetője által kijelölt személy, továbbá számítástechnikai 
beszerzés esetén az Informatikai Csoport vezetője, egyéb áru beszerzése esetén a Biztonsági, 
Üzemeltetési és Informatikai Iroda vezetője által kijelölt személy.

Az Értékelő Bizottság többi tagját a Versenyeztetést előkészítő és szerződéskötő szervezeti 
egység vezetője vagy a Társaság ügyvezető igazgatója jogosult az Értékelő Bizottságban való 
részvétellel megbízni.
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4. A SZABÁLYZAT LEÍRÁSA

4.1. Szerződéskötés folyamata, a szerződések tartalmi elemei

4.1.1. Az aj ánlatkérés folyamata

A szerződéskötés folyamatát, mely a Társaság Kötelezettségvállalási Szabályzata szerint
történik, a 2.1.2. pontban foglaltakra figyelemmel egy ajánlatkérési folyamat előzi meg.

Az ajánlatkérési folyamat fontosabb elemei:
-  az igény pontos meghatározása,
-  a szerződő fél kiválasztása,
-  szerződéstervezet véglegesítése, szerződéskötés.

4.1.2. A szerződések tartalmi elemei

4.1.2.1. A szerződés kötelező tartalmi elemei:

Minden, a Társaság által megkötésre kerülő szerződésnek tartalmaznia kell az alábbi
elemeket:

• a felek megnevezése és adatai:
természetes személy esetén: 
o neve,
o anyja neve,
o születési helye és ideje,
o lakcíme,
o adóazonosító jele,
o személyi igazolvány száma,
o egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány száma,
o számlavezető pénzintézete és bankszámlaszáma,

~ gazdasági társaság esetén: 
o teljes cégneve
o székhelye,
o nyilvántartó cégbírósága,
o cégjegyzékszáma,
o adószáma,
o statisztikai azonosító jele,
o számlavezető pénzintézete és bankszámlaszáma,
o képviselője,

• a szerződés tárgya,
• a szerződés időbeli hatálya,
• az ellenszolgáltatás pontos megjelölése (díj),
• a fizetés módja, határideje,
• a fizetés biztosítékai,
• a teljesítési határidő,
• az ajánlati kötöttség ideje,
• szerződésszegés következményei (kötbér, elállás, kártérítés),
• a szerződés megszűnésének és megszüntetésének esetei,
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• a szerződés példányszáma, ebből a feleket megillető darabszám,
• a szerződés aláírásának helye és ideje,
• a szerződés cégszerű aláírása,
• valamint mindazon tartalmi elemek, melyeknek szerepeltetését jogszabály vagy a 

Társaság más utasítása kötelezően előírja.

4.1.2.2. A szerződés esetleges tartalmi elemei:

A szerződés tartalmazhatja továbbá az alábbi elemeket:
• a szerződő felek teljesítésében eljáró felelős képviselőinek neve, telefon- és 

telefaxszáma, e-mail címe,
• a felek jogainak és kötelezettségeinek részletezése,
• mennyiségi, minőségi átvétel és a kifogásolás rendjének meghatározása,
• a szavatosság meghatározása,
• jótállási feltételek,
• a szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletezése,
• a szerződés teljesítése és beszámítási lehetőségek meghatározása,
• a szerződés módosítása,
• a titoktartási kötelezettségek,
• a felek kapcsolattartóinak neve, telefonszáma, e-mail címe,
• irányadó jog, a jogvitában eljáró bíróság meghatározása,
• valamint bármely egyéb lényeges kikötést, nyilatkozatot, tartalmi elemet, mely a 

Társaság érdekeivel, jogszabállyal vagy a Társaság bármely, hatályos utasításában 
foglaltakkal nem ellentétes.

4.2. Az igény pontos meghatározása

Az igény pontos meghatározása a -  szerződés tárgyától és értékétől függően -  döntésre 
feljogosított személyek feladata, figyelemmel az alábbiakra:

• beszerzésre irányuló szerződések esetén az igény pontos meghatározása és a
forrás rendelkezésre állásának biztosítása a Versenyeztetést előkészítő és 
szerződéskötő szervezetek feladata és felelőssége,

• valamennyi szerződés előkészítése során az elvárható gondossággal és
körültekintéssel kell eljárni, és a szerződés feltételeit a Társaság üzleti érdekeinek 
elsődlegességét érvényesítve kell kialakítani.

A Versenyeztetést előkészítő és szerződéskötő szervezet feladata és felelőssége a beszerzési 
eljárás olyan időpontban történő kezdeményezése, hogy a beszerzés teljes időigényét alapul 
véve elegendő idő álljon rendelkezésre a szerződés megkötésére.

A Versenyeztetést előkészítő és szerződéskötő szervezet köteles a beszerzések/értékesítések 
lebonyolításában közreműködő, az azokat véleményező szakmai szervezetek számára a 
szakmai vélemény kialakításához szükséges valamennyi információt, dokumentumot kellő 
időben rendelkezésre bocsátani.

A versenyeztetési eljárás csak a forrás rendelkezésre állása esetén indítható.
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4.3. A szerződő fél kiválasztása

A beszerzés értékét mindig forintban kell meghatározni. Amennyiben az ellenszolgáltatásként 
kikötött pénznem más deviza, akkor a beszerzés értékének meghatározása szempontjából a 
beszerzés kiírása napján aktuális MNB árfolyam az irányadó.

A Társaság a Kbt. 5. § (1) bekezdés e) pontja alapján ajánlatkérőként jelentkezett be a Kbt. 
hatálya alá. A Társaság továbbá a közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszerzések 
megvalósításával és ellenőrzésével kapcsolatos szabályokról szóló 459/2016. (XII.23.) Korm. 
rendelet hatálya alá tartozó ajánlatkérőnek minősül.

A szerződéskötésre feljogosított szervezetek kötelesek beszerzéseik során figyelemmel kísérni 
a közbeszerzési értékhatárokat. Amennyiben a közbeszerzéseik értéke eléri, vagy meghaladja 
a mindenkori közbeszerzési értékhatárokat -  figyelemmel az egybeszámítá$i szabályokra is - , 
és a beszerzés a Kbt. hatálya alá tartozik, az eljárást a Kbt. szerint kell lefolytatni.
A Társasági Iroda feladata annak ellenőrzése, hogy az adott beszerzés az egybeszámítási 
kötelezettség vagy más ok miatt a Kbt. vagy a Szabályzat hatálya alá tartozik.

A mindenkor hatályos Kbt. hatálya alá nem tartozó szerződéskötések esetén a szerződő fél 
kiválasztására az alábbi szabályokat kell alkalmazni:

I. A 200.000.-Ft-ot meghaladó, de a nettó 1.000.000,- Ft értékhatárt el nem érő 
szerződési érték

A 200.000,-Ft-ot meghaladó, de a nettó 1.000.000,- Ft értékhatárt el nem érő 
szerződési érték esetében a szerződő felet ajánlatok értékelése alapján kell kiválasztani 
azzal a feltétellel, hogy minimum három ajánlat bekérése kötelező.
Nem köteles a Társaság három ajánlatot bekérni a jelen szabályzat 4.3. pont II. a)-q) 
alpontja szerinti esetekben.
Ezen túlmenően az ügyvezető a versenyeztetést előkészítő és szerződéskötő szervezet 
indokolással ellátott írásban előterjesztett javaslata alapján egyedi utasítással 
felmentést adhat a versenyeztetési szabályzat alkalmazásának kötelezettsége alól, és 
engedélyezheti a három ajánlat bekérésének mellőzését és az egy ajánlat alapján 
történő szerződéskötést (pl. ha a szerződés tárgyának speciális volta miatt nincs a 
piacon három teljesítésre képes és alkalmas partner). Az indok valós voltáért a 
versenyeztetést előkészítő és szerződéskötő szervezet a felelős.
A versenyeztetési eljárás részletes szabályait jelen szabályzat 4.4. pontja tartalmazza.

II. A nettó 1.000.000.- Ft-ot elérő, de a nemzeti közbeszerzési értékhatárokat el nem 
érő szerződési érték

A Társaság a Kbt. 4. § (3) bekezdésének előírása értelmében a nettó 1.000.000,- Ft-ot 
elérő, de a nemzeti közbeszerzési értékhatárokat el nem érő értékű, a Kbt. 8. § (2)-(6) 
bekezdése szerinti szerződései megkötését megelőzően köteles legalább három 
ajánlatot bekérni.

A Kbt. 4. § (3) bekezdésében foglalt előírás ellenére nem köteles a Társaság három 
ajánlatot bekérni, ha
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a) a beszerzés tárgya a Kbt.-ben meghatározott kivételek körébe tartozik [Kbt. 9- 
14. §, 111. §], azzal, hogy a Kbt. 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja esetében az 
Országgyűlés illetékes bizottsága által történő mentesítés nem szükséges;

b) a beszerzés tárgya a Kbt.-ben meghatározott hirdetmény nélküli tárgyalásos 
eljárásban lenne beszerezhető;

c) a beszerzés kivételesen kedvező feltételei csak rövid ideig állnak fenn, és az 
ellenszolgáltatás a piaci árakhoz képest lényegesen alacsonyabb, továbbá e 
kedvező feltételek igénybevétele az ajánlatok bekérésére vonatkozó, 459/2016. 
(XII.23.) Korm. rendelet szerinti szabályok alkalmazása esetén meghiúsulna;

d) a beszerzés tárgya igazságügyi szakértői megbízás, vagy közbeszerzési
eljárásokhoz, pályázatokhoz kapcsolódó szakmai bírálóbizottsági tag 
megbízása;

e) a szerződés tárgya közüzemi szolgáltatások (különösen víz, gáz, villamos
energia, hőenergia), vagy internet szolgáltatás megrendelése;

1) a Társaság piackutatás eredményeképpen igazolható módon meggyőződött
arról, hogy az adott piacon háromnál kevesebb gazdasági szereplő lelhető fel, 
így potenciális versenyhelyzet nincs az adott beszerzési tárgy tekintetében;

g) a szerződés tárgya egyedi gyártású áru beszerzése, feltéve, hogy az áru
egyediségét a gyártó igazolja;

h) a fizetési kötelezettség előzetesen meghirdetett tanfolyamra, képzésre, 
konferenciára történő jelentkezéssel kapcsolatos;

i) a szerződést külföldön kell megkötni vagy teljesíteni;
j) a szerződés tárgya repülőjegy vásárlása, illetve utasbiztosítási szolgáltatás

megrendelése;
k) a beszerzés közfoglalkoztatási program keretében történik;
1) a szerződés tárgya személyhez kötött, bizalmi jellegű szolgáltatás teljesítése;
m) a szerződés tárgya állami vezetők hivatali tevékenységéhez kapcsolódó, 

bizalmi jellegű szolgáltatások beszerzése (különösen beszédíró, fotós, személyi 
kommunikációs tanácsadó, személyi tolmácsolás); 

n) a szerződés tárgya állami vezetők képzésére, oktatására vonatkozó, vezetői és 
személyiségfejlesztési tanácsadási szolgáltatás;

o) a szerződés tárgya veszélyes hulladék megsemmisítése, 
p) a szerződés tárgya emberi erőforrás kezelési tanácsadás, 
q) a szerződés tárgya olyan, a 459/2016. (XII.23.) Korm. rendelet hatálya alá 

tartozó korábbi szerződéshez kapcsolódó kiegészítő árubeszerzés, szolgáltatás 
megrendelés vagy építési beruházás, amelynek értéke nem haladja meg az 
eredeti szerződés értékének ötven százalékát, és az alapszerződésben szerződő 
partnertől történő beszerzés szakmai vagy gazdaságossági szempontból 
indokolt, feltéve, hogy beszerzés teljes becsült értéke nem éri el a nemzeti 
közbeszerzési értékhatárokat.

A fenti esetekben a három ajánlat bekérésének szükségességére vonatkozó döntés 
meghozatala a Társaság ügyvezető igazgatójának hatáskörébe tartozik.

A versenyeztetési eljárás részletes szabályait jelen szabályzat 4.4. pontja tartalmazza.

A szerződő fél kiválasztásánál a tisztességes piaci versenyt, az esélyegyenlőség és 
versenytisztaság szabályainak alkalmazását és a Társaság üzleti érdekeinek védelmét 
biztosítani kell.
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4.4. A versenyeztetési eljárás részletszabályai

4.4.1. A versenyeztetést előkészítő és szerződéskötő szervezet eljárása

a) A versenyeztetést előkészítő és szerződéskötő szervezet szerződéskötési igény 
felmerülése esetén köteles -  kizárólag a potenciális szerződő felektől -  ajánlatot 
beszerezni. Az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők kiválasztásakor 
diszkriminációmentesen, az egyenlő bánásmód elvének megfelelően kell eljárni.

b) Az ajánlatot a szerződés teljesítésére alkalmas gazdasági szereplőktől kell bekérni 
oly módon, hogy gazdasági szereplők lehetőség szerint a Társaság székhelye vagy 
a szerződés tárgyát képező szolgáltatás, árubeszerzés, vagy építési beruházás 
teljesítésének helye szerinti mikro-, kis- vagy középvállalkozások közül 
kerüljenek kiválasztásra. Az egyes beszerzések esetében ajánlattételre felhívni 
kívánt gazdasági szereplők személyét lehetőség szerint változtatni kell.

c) Az ajánlatot írásban kell kérni és csak írásos ajánlat fogadható el. A fax, e-mail 
útján történő ajánlatkérés, illetve ajánlattétel a jelen pont szerinti eljárásban 
írásbeli ajánlatkérésnek, illetve ajánlattételnek minősül.

d) Az ajánlatkérésnek a megkötendő szerződés összes lényeges tartalmi elemét, az 
ajánlattétellel kapcsolatos összes elvárást, valamint a legkedvezőbb ajánlat 
kiválasztásának szempontjait tartalmaznia kell.

e) Az ajánlattételi határidőn túl benyújtott ajánlat érvénytelen.
f) Az ajánlatok értékelésénél az Értékelő Bizottság az ajánlatokat az ajánlatkérésben 

a legkedvezőbb ajánlat kiválasztására meghatározott bírálati szempont szerint 
értékeli.

g) Az Értékelő Bizottság az ajánlatok bekérését követően kiválasztja - az 
ajánlatkérésben rögzített feltétel szerinti - legkedvezőbb ajánlatot, majd szükség 
esetén további szerződéses tárgyalások folytatását javasolja az ajánlattevővel a 
szerződés pontos tartalmának meghatározása érdekében azzal, hogy az 
ajánlatkérésben meghatározottaktól eltérő tartalommal nem lehetséges a 
szerződéskötés, azaz a tárgyalás csak egyes feltételek pontosítását, illetőleg az 
ajánlatkérésben nem szereplő, lényeges tartalmi elemet nem érintő feltételek 
egyeztetését szolgálhatja.

h) A szerződéses tárgyalásokat írásban dokumentálni kell.

4.4.2. Az ajánlati felhívás elkészítésének szempontjai

Az ajánlati felhívás elkészítésébe a versenyeztetést előkészítő és szerződéskötő 
szervezet köteles bevonni a gazdasági igazgató és a Jogi Iroda vezetője által kijelölt 
személyt, továbbá számítástechnikai beszerzés esetén az Informatikai Csoport vezetője, 
egyéb áru beszerzése esetén a Biztonsági, Üzemeltetési és Informatikai Iroda vezetője 
által kijelölt személyt.
Az elkészített ajánlati felhívás kiküldését megelőzően az ajánlatkérést - az ajánlati 
felhívás mellékelésével és a kiválasztott ajánlattevők körének bemutatásával - az 
ügyvezető igazgatóval engedélyeztetni kell. Csak az engedély birtokában lehet az 
ajánlatkérést megküldeni az ajánlattevők részére.

4.4.2.1. Az ajánlati felhívás kötelező tartalmi elemei:

a) a Társaság, mint ajánlatot kérő szerv megnevezését, székhelyét,
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b) az ajánlat tárgyának (céljának) részletes megjelölését, a beszerzendő áruval, 
illetve megrendelendő szolgáltatással, értékesítéssel szemben támasztott pontos 
követelményeket, szükség esetén a Társaság által elfogadható maximális árat, 
továbbá az ajánlattevő által vállalt kötelezettségek teljesítését alátámasztó, 
megfelelő garancia- és szankciórendszerrel kapcsolatos elvárásokat, a részletes 
szerződéses feltételeket,

c) a versenyeztetési eljárás alapján megkötendő szerződés típusát, a szerződés 
időtartamát, a teljesítés helyét,

d) a részajánlat, illetve többváltozatú ajánlattétel lehetőségének megjelölését,
e) az ajánlattevők személyével szemben támasztott követelményeket (a potenciális 

ajánlattevők körének meghatározását, alkalmassági követelmények, kizáró okok),
f) az ajánlatok benyújtásának helyét, módját és pontos időpontját (az ajánlattétel 

elektronikus levélben is történhet), az ajánlatok elbírálásának menetét, 
szempontrendszerét, külön kiemelve:
• a pótolható (azaz hiánypótlással elhárítható) és nem-pótolható (azaz az 

ajánlat érvénytelenségét eredményező) hiányosságok megjelölését,
• az ajánlatok felbontásának a helyét és időpontját; amennyiben az ajánlatok 

felbontása a nyilvánosság kizárásával zajlik, úgy erre külön utalni kell,
• az ajánlatok elbírálására vonatkozó időtartamot,
• a bírálati szempontok pontos megjelölését és a -  Társaság döntésétől függő

-  pontozásos, vagy egyéb értékelési rendszert,
• annak megjelölését, hogy tárgyalás(ok) tartására sor kerül-e azzal, hogy a 

tárgyalás tartása nélküli eljárásban megjelölendő, hogy a Társaság fenntartja 
a jogot tárgyalás(ok) tartására,

• az eredmény közlésének módját, helyét és várható idejét,
• az ajánlati kötöttség kezdő időpontjának, ill. lejáratának megjelölését,
• a szerződéskötés tervezett időpontjának megjelölését.

g) a Társaság azon jogának fenntartását, hogy az ajánlati felhívást kizárólagos, saját 
döntése alapján annak bármely szakaszában indoklás nélkül visszavonhatja (akár 
érvényes ajánlatok esetén is), illetőleg eredménytelennek nyilváníthatja, továbbá, 
hogy a Társaságot szerződéskötési kötelezettség nem terheli azzal, hogy a 
visszavonásból/eredménytelenné nyilvánításból vagy a szerződéskötéstől történő 
elállásból eredően a Társasággal szemben semmiféle igény nem érvényesíthető,

h) az ajánlatok elvárt struktúrájának, mellékleteinek, tartalmi elemeinek
megjelölését, továbbá az ajánlattevő által kötelezően megteendő nyilatkozatokat,

i) az ajánlatok benyújtásának technikai részleteit (pl. az ajánlat és az árajánlat külön
borítékban történő benyújtásának előírása, példányszám, nyelv, a borítékok 
formátumának és az azon feltüntetendő szöveg megjelölése),

j) az ajánlatokkal kapcsolatos kérdésekre irányadó jog és az azzal kapcsolatos
jogviták rendezésére hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságok 
megjelölését.

4.4.2.2. Az ajánlati felhívás nem kötelező tartalmi elemei:

a) az ajánlatra vonatkozó kérdések tisztázása és az esetleges további
információszerzés mikéntjének megjelölését, amennyiben erre a Társaság 
lehetőséget biztosít,

b) az ajánlattevő titoktartási és összeférhetetlenségi nyilatkozatok megtételére
vonatkozó kötelezettségét, amennyiben indokolt.
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Az ajánlati feltételek pontosítása céljából az ajánlati felhívásban foglaltakon túl is adható 
információ az ajánlattevők részére, de csak olyan tartalommal, illetve módon, amely nem sérti 
az ajánlattevők esélyegyenlőségét, a vonatkozó jogszabályokat (ideértve az üzleti titok 
védelmére vonatkozó szabályokat), valamint a Társaság érdekeit. Az  előzőek szerinti 
felvilágosítás nem eredményezheti továbbá az eredeti ajánlati feltétel(ek) módosítását. A 
felvilágosításról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet mind az ajánlattevőinek, mind pedig a 
felvilágosítást nyújtónak alá kell írnia. A Társaság az ajánlattevők egyikének biztosított 
minden információt köteles az eljárásban résztvevő többi ajánlattevő számára is egyidejűleg, 
közvetlenül, írásban megküldeni.

4.4.3. Az ajánlati kötöttség

Az ajánlattevő ajánlatához az ajánlati felhívásban meghatározott időpontig, de legalább a 
benyújtási határidő lejártától számított 30 napig kötve kell, hogy legyen, kivéve, ha a 
Társaság ezen időponton belül a nyertes ajánlattevővel szerződést köt, vagy az ajánlattevőkkel 
írásban közli, hogy az ajánlati felhívást visszavonja/eredménytelennek minősíti.

4.4.4. Az ajánlatok értékelése és elbírálása

A benyújtott ajánlatokat az Értékelő Bizottság értékeli.

Az Értékelő Bizottság tagjai megvizsgálják, hogy benyújtott ajánlatok érvényesek-e; szükség 
esetén hiánypótlást rendelnek el, -  az ajánlati felhívásban foglaltaknak megfelelően -  az 
ajánlattevőkkel tárgyalást folytatnak, vagy folytathatnak, az ajánlatok megvizsgálását -  
tárgyalásos eljárás esetén a tárgyalások lezárultát és a végső ajánlatok megvizsgálását -  
követően az elbírálásra vonatkozó, indoklással ellátott javaslatot készítenek, és a 
Kötelezettségvállalási Szabályzat szerint az adott ajánlat tárgya és értéke alapján döntésre 
jogosult személy részére megküldik. Amennyiben az adott ajánlati felhívás tárgya alapján az 
illetékes döntésre jogosult személye nem határozható meg egyértelműen, a döntés 
meghozatalára az ügyvezető jogosult.

Az értékelésért felelősek az ajánlatok összehasonlítását az ajánlati felhívásban meghatározott 
szempontok és súlyozások alapján végzik.

4.4.5. Döntés az ajánlatokról

Az ajánlatok érvényességéről, valamint az eljárás eredményességéről, illetve 
eredménytelenségéről a Kötelezettségvállalási Szabályzat szerint az adott ajánlat tárgya és 
értéke alapján döntésre jogosult személy (amennyiben az adott ajánlati felhívás tárgya alapján 
az illetékes döntésre jogosult személye nem határozható meg egyértelműen, a döntés 
meghozatalára az ügyvezető igazgató) jogosult és köteles dönteni, figyelemmel az ajánlati 
felhívásban közöltekre, az Értékelő Bizottság javaslataira, a jelen Versenyeztetési 
Szabályzatra, a Társaság Alapító Okiratára, illetve SzMSz, valamint a vonatkozó 
jogszabályok rendelkezéseire.
Az ajánlatokat az azok benyújtására nyitva álló határidőtől számított 15 napon belül kell 
elbírálni. Az elbírálási határidőt a Társaság egyoldalú nyilatkozattal, egy alkalommal 
legfeljebb 15 nappal meghosszabbíthatja. Az elbírálásra nyitva álló határidőről az 
ajánlattevőket tájékoztatni kell.
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Az ajánlatok közül az ajánlati felhívás szerint előírt bírálati szempont(ok) szerint a 
legkedvezőbb feltételeket kínáló, megalapozott ajánlat mellett kell dönteni.

Eredménytelen az eljárás, ha
a) az ajánlati felhívásra nem nyújtottak be ajánlatot,
b) ha a benyújtott ajánlatok egyike sem felelt meg az ajánlati felhívásban foglalt 

feltételeknek,
c) egyik ajánlat sem vagy az ajánlati felhívásban meghatározott bírálati szempont(ok) 

szerint a legkedvezőbb feltételeket kínáló ajánlat sem megfelelő a Társaság számára, 
ezért az eljárást a Társaság eredménytelennek nyilvánítja.

Az eljárás eredménytelenné nyilvánítása esetén a Társaságot semmiféle kártérítési, 
kártalanítási, illetve megtérítési kötelezettség nem terheli az ajánlattevőkkel, illetve 
közreműködőikkel szemben.

A Társaság eltekinthet attól, hogy a szerződést a három ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő 
valamelyikével kösse meg, ha a benyújtott árajánlatok magasabbak az interneten elérhető és 
összehasonlítható módon kiválasztható alacsonyabb vételárú, az ajánlatkérés tárgyával 
megegyező árunál, vagy szolgáltatásnál. Ebben az esetben a Társaság az interneten történt 
összehasonlító vizsgálat eredményét dokumentálja, a szerződést pedig az interneten történt 
összehasonlító vizsgálat eredményeként alacsonyabb árat ajánló gazdasági szereplővel köti 
meg.

4.4.6. Az eljárás eredményének közlése és közzététele

A Társaság az eljárás eredményét a döntés indoklásával együtt az elbírálást követően írásban 
közli valamennyi ajánlattevővel.

4.4.7. A szerződés megkötése

A Társaság csak az eljárás nyertesével köthet szerződést.
Az eljárás nyertese az, akit a Társaság döntésre jogosult személye vagy testülete az ajánlati 
felhívásban foglalt bírálati szempont(ok)nak megfelelő döntésében az eljárás nyertesének 
nyilvánít.
A Társaság nem köteles a szerződés megkötésére, ha az eredmény közlését követően 
nyilvánvalóvá válik számára, hogy a szerződés megkötésére nem képes vagy az már nem áll 
érdekében.

4.4.8. Az ügyirat

A Társaság a versenyeztetési eljárását -  annak előkészítésétől az eljárás alapján kötött 
szerződés teljesítéséig -  írásban köteles dokumentálni. A keletkezett iratokat, szerződéseket, 
azzal kapcsolatos jelentéseket, összegzéseket, stb. lehetőség szerint elektronikus úton rögzített 
formában is meg kell őrizni.

Az eljárás lefolytatása esetén valamennyi ajánlatot, értékelési jegyzőkönyvet, valamint más, 
az eljárás során keletkezett iratot a szerződést előkészítő szervezet köteles ügyiratba helyezni.
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4.5. Jogi szignó

A szerződéstervezetre jogi szignót a vezető jogtanácsos által erre felhatalmazott jogtanácsos 
vagy a jogi szervezetével szerződéses kapcsolatban álló ügyvédi iroda vezetője, vagy egyéni 
ügyvéd adhat.

A jogi szignó kiadásához mellékelni kell:
• a szerződés tervezet végleges példányát,
• versenyeztetés dokumentációját (ajánlati felhívás, ajánlatkérés, bontási 

jegyzőkönyv, Értékelő Bizottság javaslata).

4.6. Határidők

A szerződés előkészítési folyamatot a tervezett aláírást megelőzően olyan időben kell 
elindítani, hogy a szervezeti egységek számára a vonatkozó szabályok szerint elegendő idő 
álljon rendelkezésre a tervezet áttanulmányozására és a kötelező szignók, jóváhagyások 
megadására, figyelemmel az előkészítési időt esetlegesen befolyásoló tényezőkre, mint pl. a 
versenyeztetési eljárás időtartama, az, hogy módosításhoz is köthetik a szignó megadását, 
illetve, hogy a szerződő partnerrel is adott esetben egyeztetni kell, stb. Etért, továbbá azért, 
hogy a szerződés alá legyen írva a teljesítés megkezdésének időpontjára, a Versenyeztetést 
előkészítő és szerződéskötő szervezeti egység felelős.

A határozott idejű, folyamatos teljesítésről vagy szolgáltatásról szóló Szerződés esetén a 
szerződést kötő szervezeti egységnek már a szerződés megkötésekor rendelkezni kell arról, 
hogy a jogviszony folyamatosságára tekintettel a lejárat előtt hány hónappal kell 
indítványozni az új szerződés megkötését, (szükség esetén figyelemmel a 
közbeszerzés/versenyeztetés időszükségletére).

4.7. A szerződések megkötése, aláírása

A szerződés előkészítési folyamat befejezése után kerülhet sor a szerződés megkötésére, 
aláírására.
A Felek által cégszerűen aláírt szerződésekből minden esetben legalább két példány marad a 
Társaság birtokában.
A szerződéseket a Kötelezettségvállalási Szabályzat szerint meghatározott módon kell aláírni. 
A szerződést aláírók nevét és beosztását a szerződésen fel kell tüntetni.

A Társaság köteles a versenyeztetési eljárás alapján megkötött 5.000.000,- Ft -  ot elérő vagy 
azt meghaladó értékű szerződésre vonatkozó adatokat a szerződés megkötését követő 5 
munkanapon belül közzétenni a Társaság honlapján.

4.8. Adatszolgáltatási kötelezettség

A Társaság minden évben június 30-i állapotra, valamint december 31-i állapotra 10 
munkanapon belül adatszolgáltatást teljesít a nettó 1.000.000,- Ft-ot elérő vagy meghaladó, de 
a nemzeti közbeszerzési értékhatárokat el nem érő értékű beszerzéseiről a közbeszerzésekért 
felelős miniszternek.
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Az adatszolgáltatás körében a Társaság tájékoztatja a közbeszerzésekért felelős minisztert a 
beszerzések
a) tárgyáról,
b) nettó értékéről,
c) szerződéskötési időpontjáról, valamint
d) az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők nevéről és címéről, és
e) a Társasággal szerződést kötő fél megnevezéséről.

Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért a Társaság közbeszerzési referens munkakört 
betöltő munkavállalója felelős.

4.9. A beszerzések ellenőrzése

A közbeszerzésekért felelős miniszter a nettó 1.000.000,- Ft-ot elérő, de a nemzeti 
közbeszerzési értékhatárokat el nem érő értékű beszerzések esetében a 459/2016. (XII.23.) 
Korm. rendeletben foglalt előírások betartását - különös tekintettel a Kbt. 19. § (2)-(3) 
bekezdése szerinti részekre bontás tilalmára - éves ellenőrzési terv alapján ellenőrzi.

A közbeszerzésekért felelős miniszter az éves ellenőrzési tervben nem szereplő ajánlatkérő és 
beszerzés esetében eseti jelleggel is ellenőrizheti az e rendeletben foglalt előírások betartását.

A közbeszerzésekért felelős miniszter megkeresésére a Társaság köteles a megkeresésben 
megjelölt, a Kbt. 4. § (3) bekezdése szerinti beszerzéseivel kapcsolatos iratanyagot - a Kbt. 
195. § (5) bekezdésében foglaltak szerint - öt munkanapon belül teljeskörűen a 
közbeszerzésekért felelős miniszter rendelkezésére bocsátani.

Az iratanyag rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos kötelezettség teljesítéséért a Társaság 
közbeszerzési referens munkakört betöltő munkavállalója felelős.

5. HATÁLYBALÉPÉS

Jelen utasítás a 2017. április hó 01. napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 
értelemszerűen a hatálybalépéskor folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

A szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg a 8/2014. sz. Ügyvezető igazgatói 
utasítással kiadott Versenyeztetési szabályzat hatályát veszti.

Budapest, 2017. március 28.


