Elektronikus úton megvalósuló képzéseink tematikái

1. Képzés megnevezése: DBR használatának sajátosságai, gyakorlati tapasztalatok
elemzése (elektronikus képzés)
Képzési forma: Elektronikus úton megvalósuló
Képzés időtartama: 240 perc
Az elismert képzés nyilvántartási száma: 00058
Az elismert képzéshez tartozó továbbképzési tanulmányi pontszám: 3

Dinamikus Beszerzési Rendszerben, keretmegállapodásban e-katalógus alkalmazása,
továbbá e-aukció és e-licit alkalmazásának gyakorlati és jogeset-alapú bemutatása
1. Beszerzési módszerek
2. Dinamikus Beszerzési Rendszer és keretmegállapodás összehasonlítása
3. Elektronikus katalógus alkalmazásának keretei és 2020-ban hatályba lépő
szabályai
4. Elektronikus licit

Az EKR funkcióinak változása, új fejlesztések bemutatása
1. Az EKR egyes eljárási szakaszaiba történő visszalépési lehetőségek (különösen több
szakaszos és tárgyalásos eljárások) – KDB joggyakorlatának vizsgálata, a KDB
döntések végrehajthatósága
2. Kbt.

55.§

(2)

bekezdésének

értelmezése

mentén

az

EKR

kapcsolódó

funkcionalitásának bemutatása
3. Új nyilatkozat űrlapok bevezetése, működésbeli változások (nyilatkozatok másolása),
rossz gyakorlatok következményei
4. Elektronikus árlejtés funkcionalitásának változásai
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5. Változáskövetés funkció bemutatása
6. Jogutódlás kezelése az EKR-ben
7. Több ajánlati rész működése kapcsán várható változások
8. FAKSZ ellenjegyzési tevékenység változása
9. Elektronikus katalógus az EKR-ben
10. Gyakran feltett kérdések ismertetése
11. Várható változások

Aktuális közbeszerzési jogesetek - az EKR alkalmazása és egyéb kiemelt témakörök
Az előadáson az EKR alkalmazásával kapcsolatos jogesetek, és döntőbizottsági határozatok
kerülnek bemutatásra, az alábbi témakörökre koncentrálva:
- dokumentumok feltöltése az EKR-be,
- a kötelező űrlapok és az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott űrlapok alkalmazása,
- a benyújtandó dokumentumokra vonatkozó formai követelmények - mikor minősül egy
dokumentum benyújtottnak,
- az ajánlat részeként benyújtott dokumentumok tartalmi módosításának következményei a
későbbi eljárási cselekmények során (pl. hiánypótlás során).

Továbbá:
- bírálat
- hiánypótlás és felvilágosítás-kérés
- számítási hiba javítása
- aránytalanul alacsony ellenszolgáltatás kezelése
- a szerződések teljesítésével kapcsolatos kérdések
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2. Képzés megnevezése: Nyilatkozat összeállítás és dokumentumkezelés az EKR-ben
(elektronikus képzés)
Képzési forma: Elektronikus úton megvalósuló
Képzés időtartama: 240 perc
Az elismert képzés nyilvántartási száma: 00059
Az elismert képzéshez tartozó továbbképzési tanulmányi pontszám: 2

Ellenőrzésre benyújtandó EKR-es iratok köre
1. Európai uniós támogatások esetében a KFF részére benyújtandó iratok köre
(exportálási lehetőségek, praktikus tanácsok, kapcsolódó ellenőrzési gyakorlat)
-

ex-ante ellenőrzés esetén

-

utóellenőrzés esetén

Az EKR funkcióinak változása, új fejlesztések bemutatása
12. Az EKR egyes eljárási szakaszaiba történő visszalépési lehetőségek (különösen több
szakaszos és tárgyalásos eljárások) – KDB joggyakorlatának vizsgálata, a KDB
döntések végrehajthatósága
13. Kbt.

55.§

(2)

bekezdésének

értelmezése

mentén

az

EKR

kapcsolódó

funkcionalitásának bemutatása
14. Új nyilatkozat űrlapok bevezetése, működésbeli változások (nyilatkozatok másolása),
rossz gyakorlatok következményei
15. Elektronikus árlejtés funkcionalitásának változásai
16. Változáskövetés funkció bemutatása
17. Jogutódlás kezelése az EKR-ben
18. Több ajánlati rész működése kapcsán várható változások
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19. FAKSZ ellenjegyzési tevékenység változása
20. Elektronikus katalógus az EKR-ben
21. Gyakran feltett kérdések ismertetése
22. Várható változások

EKR nyilatkozat összeállító funkció – felhasználóbarát javaslatok
1. Jogszabályi előírások, gyakorlati elvárások – tartalmi és formai követelmények az
ajánlatokkal kapcsolatban
2. Uniós eljárásrendben kötelezően alkalmazandó EKR nyilatkozatminták
3. EEKD kitöltése
4. Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint benyújtandó igazolások köre uniós eljárásrendben
5. Nemzeti eljárásrendben kötelezően alkalmazandó EKR nyilatkozatminták
6. Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint benyújtandó igazolások köre nemzeti eljárásrendben
7. EKR űrlapok használata
8. Új nyilatkozatok köre
9. Felolvasólapon feltüntetendő adatok
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3. Képzés megnevezése: Uniós eljárásrendben nyílt eljárás lefolytatása az EKR
rendszerben (elektronikus képzés)
Képzési forma: Elektronikus úton megvalósuló
Képzés időtartama: 240 perc
Az elismert képzés nyilvántartási száma: 00073
Az elismert képzéshez tartozó továbbképzési tanulmányi pontszám: 2

Elektronikus közbeszerzés jogszabályi háttere, aktualitások

Felhasználói jogosultsági szintek, jogosultságok kezelése

Uniós eljárásrendben nyílt eljáráson keresztül az Ajánlatkérői alapfunkciók bemutatása az
EKR-ben, eljárás előkészítése (eljárást meghirdető hirdetmény feladása)

Közbeszerzési eljárás lefolytatása: Ajánlatkérés, Bontás, Hiánypótlás

Közbeszerzési eljárás lefolytatása: Bírálati szakasz, összegezés, tájékoztató az eljárás
eredményéről feladása, szerződés adatainak rögzítése (Szerződés Manager modul
használata)

Közbeszerzési eljárások lefolytatása: Dokumentálás, Riportok stb.
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4. Képzés megnevezése: Dinamikus beszerzési rendszer létrehozása és az abban történő
beszerzés lefolytatása az EKR-ben (elektronikus képzés)
Képzési forma: Elektronikus úton megvalósuló
Képzés időtartama: 240 perc
Az elismert képzés nyilvántartási száma: 00074
Az elismert képzéshez tartozó továbbképzési tanulmányi pontszám: 2

Elektronikus közbeszerzés jogszabályi háttere

Felhasználói jogosultsági szintek, jogosultságok kezelése

Dinamikus beszerzési rendszeren keresztül bemutatása az Ajánlatkérői alapfunkcióknak az
EKR-ben, eljárás előkészítése

Közbeszerzési eljárás lefolytatása: Ajánlatkérés, Bontás, Hiánypótlás

Közbeszerzési eljárás lefolytatása: Bírálati szakasz, összegezés

Dinamikus beszerzési rendszer második szakaszában történő beszerzési eljárás lefolytatása.

Közbeszerzési eljárások lefolytatása: Dokumentálás, Riportok stb.
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5.

Képzés megnevezése: Keretmegállapodásos eljárás első-és második szakaszában
(KM01; KM02) történő beszerzési eljárás lefolytatása, jogorvoslati lehetőségek
bemutatása az EKR-ben
Képzési forma: Elektronikus úton megvalósuló
Képzés időtartama: 240 perc
Az elismert képzés nyilvántartási száma: 00062
Az elismert képzéshez tartozó továbbképzési tanulmányi pontszám: 2

Jogorvoslat és az ahhoz kapcsolódó, az EKR-ben elvégezhető eljárási cselekmények
bemutatása

Keretmegállapodásos eljárás első részén (KM01) keresztül bemutatása az Ajánlatkérői
alapfunkcióknak az EKR-ben, eljárás előkészítése

Közbeszerzési eljárás lefolytatása: Ajánlatkérés, Bontás, Hiánypótlás

Közbeszerzési eljárás lefolytatása: Bírálati szakasz, összegezés

Keretmegállapodásos eljárás második szakaszában (KM02) történő beszerzési eljárás
lefolytatása
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Közbeszerzési eljárások lefolytatása: Dokumentálás, Riportok stb.
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Személyes jelenléten alapuló képzéseink tematikái

1. Képzés megnevezése: Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) felhasználói
oktatás
Képzési forma: Személyes úton megvalósuló
Képzés időtartama: 480 perc
Az elismert képzés nyilvántartási száma: 00065
Az elismert képzéshez tartozó továbbképzési tanulmányi pontszám: 5

Elektronikus közbeszerzés jogszabályi háttere

Regisztráció az EKR-be, jogosultsági szintek

Ajánlatkérői alapfunkciók az EKR-ben, eljárások előkészítése (eljárást meghirdető
hirdetmény feladása)

Közbeszerzési eljárások lefolytatása: Ajánlatkérés, Bontás, Hiánypótlás

Közbeszerzési

eljárások

lefolytatása:

Bírálati

szakasz,

Árlejtés,

Összegezés,

eredménytájékoztató feladása, szerződés adatainak rögzítése
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Közbeszerzési eljárások lefolytatása: Dokumentálás, Riportok stb.

EKR egyéb funkciói: adattartalom, exportálás, ellenőrzések, stb.
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2.

Képzés megnevezése: Jogorvoslat és az EKR, speciális hirdetmények, valamint a

részben-, vagy egészben az EKR-en kívül lefolytatott eljárások rögzítése az EKR-ben
– hirdetmények feladása
Képzési forma: Személyes úton megvalósuló
Képzés időtartama: 300 perc
Az elismert képzés nyilvántartási száma: 00064
Az elismert képzéshez tartozó továbbképzési tanulmányi pontszám: 3

Jogorvoslat és speciális hirdetmények
a) Jogorvoslat és az EKR – a jogorvoslattal kapcsolatos eljárási cselekmények
ismertetése, bemutatása
•

Jogorvoslattal kapcsolatos információk rögzítése eljárási cselekmény – statisztikai
adatrögzítési kötelezettség

•

Eljárás felfüggesztése eljárási cselekmény és a felfüggesztés lezárása

•

EFM- Felhívás és közbeszerzési dokumentumok módosítása – bontási dátum újra
ütemezése

•

Mit látnak a gazdasági szereplők felfüggesztett eljárások esetében, mit tudnak, mit
nem tudnak csinálni az EKR-ben?

•

Visszalépés már lezárt eljárási szakaszokba (KDB döntések végrehajtásának
támogatása), mikor és milyen módon van lehetőség az eljárás egyes szakasziban
visszalépni, a KDB határozattal megsemmisített eljárási cselekményeket
megismételni

b) Speciális hirdetmények az EKR-ben
•

(Időszakos) előzetes tájékoztató hirdetmény feladása
o

Eljárás független (időszakos) előzetes tájékoztató hirdetmény feladása

o

Határidő lerövidítésére szolgáló (időszakos) előzetes tájékoztató hirdetmény
feladása
11
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o

Eljárás megindítására vonatkozó (időszakos) előzetes tájékoztató hirdetmény
feladása

Részben-, vagy egészben az EKR-en kívül lefolytatott eljárások rögzítése az EKR-ben –
hirdetmények feladása
•

EKR-ben megkezdett eljárás lezárása EKR-ben

•

Eljárás adatainak rögzítése – Szolgáltatási díj megfizetésére vonatkozó előírások
ismertetése

•

Hirdetmények rögzítése (felhívást módosító hirdetmény, szerződés módosításáról és
az eljárás eredményéről szóló hirdetmény rögzítése)

•

Tervpályázati eljárás hirdetményeinek közzététele, amennyiben a tervpályázati
eljárás nem az EKR-ben kerül lebonyolításra
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3.

Képzés megnevezése: Az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) működésével,
használatával, az eljárások EKR-ben történő lefolytatásával kapcsolatos átfogó
elméleti, gyakorlati oktatás, az EKR aktuális változásai
Képzési forma: Személyes úton megvalósuló
Képzés időtartama: 480 perc
Az elismert képzés nyilvántartási száma: 00063
Az elismert képzéshez tartozó továbbképzési tanulmányi pontszám: 5

A Kbt. és végrehajtási rendeleteinek 2021. évi módosításai, különös tekintettel az EKR
használatát is érintő módosításokra
•

Közbeszerzési szabályzat elkészítésére vonatkozó ajánlások – EKR alkalmazására
tekintettel a jogosultságok rendjének szabályozása

•

Több ajánlati résszel bonyolított eljárásokkal kapcsolatos változások – a benyújtott
nyilatkozatok, igazolások elfogadására vonatkozó szabályok, tájékoztató az eljárás
eredményéről feladása

•

Rendkívüli sürgősséggel indított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásokra
vonatkozó szabályozás változása

•

Tárgyalásos eljárásokban a végleges ajánlatok benyújtásának kötelezettsége – mikor
kötelező, mikor lehet eltekinteni végső ajánlat bekérésétől és benyújtásától

•

Kbt. 113.§ szerint indított eljárásokkal kapcsolatos változások – ugyanazon
összefoglaló tájékoztatás alapján csak egy eljárás indítható

•

FAKSZ ellenjegyzési tevékenység funkcionális változása az EKR-ben

•

Igazgatási szolgáltatási díj fizetése az EKR használatáért – mikor kell, mikor nem
kell fizetni
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•

Az EKR üzemzavara esetére fontos tudnivalók, változások, a felhívást módosító
hirdetmények közzétételének szabályai – határidők meghatározása, mire kell
figyelni

E-számla modul, nyilatkozat űrlapok működése
a) E-számla befogadási kötelezettség 2019. április 18-ától – E-számla modul használatának
bemutatása
•

Jogszabályi környezet ismertetése

•

E-számlák feltöltése, kezelése, megtekintése ajánlatkérői és ajánlattevői
felhasználókkal

•

E-számla kezeléséhez szükséges jogosultsági szintek bemutatása

b) Nyilatkozat űrlapok az EKR-ben – nemzeti és uniós eljárásokban
•

Az elektronikus űrlapok működésének bemutatása

•

Részvételi/ajánlattételi bírálati szakaszban a nyilatkozatok benyújtásának lehetősége

•

Több ajánlattevő, kapacitást nyújtó szervezet esetében a nyilatkozatok működése

•

Nyilatkozat összeállító használata (Felolvasólap – Egyéb nyilatkozatok)

•

Felcsatolt dokumentumként kezelt nyilatkozatok

Közbeszerzések ellenőrzése az EKR-ben és Értékhatár alatti beszerzések az EKR-ben
a) Közbeszerzések ellenőrzése
•

EKR-ben elérhető Ellenőrző szervezetek és az eljárások ellenőrzésének
engedélyezése

•

Mit lát a Közbeszerzési Hatóság hirdetmény ellenőrzéskor, HNT ellenőrzéskor és
jogorvoslati eljárás során – bemutató HNT ellenőr jogosultsággal rendelkező
felhasználóval
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b) Értékhatár alatti beszerzések az EKR-ben
•

milyen lehetőségeket kínál az EKR a nem a Kbt. hatálya alá tartó beszerzési eljárások
megvalósítására
eltérések bemutatása a közbeszerzési eljárásokhoz képest

Speciális eljárások az EKR-ben: Dinamikus Beszerzési Rendszer (vagy előminősítési
rendszer) és tervpályázatok
a) Dinamikus Beszerzési Rendszer (vagy előminősítési rendszer) létrehozása –
Ajánlatkérő / Ajánlattevői eljárási cselekmények bemutatása
•

EKR-ben minden résztvevő létrehoz egy DBR-t

•

A résztvevők által létrehozott DBR-ekben beszerzések lebonyolítása

•

DBR-hez történő csatlakozás, új jelentkezők felvétele

•

DBR-hez kapcsolódó jogszabályi háttér ismertetése

b) Uniós, nyílt tervpályázati eljárás kiírása
•

EKR-ben minden résztvevő létrehoz egy uniós, nyílt tervpályázatot

•

Résztvevők jelentkeznek egymás tervpályázati kiírására

•

Titkosítás működése, titkosítás feloldása

•

Tervpályázati eljárásokhoz kapcsolódó jogszabályi háttér
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4. Képzés megnevezése: Nyilatkozat összeállítás és dokumentumkezelés az EKR-ben
(elektronikus képzés)
Képzési forma: Elektronikus úton megvalósuló
Képzés időtartama: 240 perc
Az elismert képzés nyilvántartási száma: 00054
Az elismert képzéshez tartozó továbbképzési tanulmányi pontszám: 2

Ellenőrzésre benyújtandó EKR-es iratok köre
1. Európai uniós támogatások esetében a KFF részére benyújtandó iratok köre
(exportálási lehetőségek, praktikus tanácsok, kapcsolódó ellenőrzési gyakorlat)
-

ex-ante ellenőrzés esetén

-

utóellenőrzés esetén

Az EKR funkcióinak változása, új fejlesztések bemutatása
1. Az EKR egyes eljárási szakaszaiba történő visszalépési lehetőségek (különösen több
szakaszos és tárgyalásos eljárások) – KDB joggyakorlatának vizsgálata, a KDB
döntések végrehajthatósága
2. Kbt.

55.§

(2)

bekezdésének

értelmezése

mentén

az

EKR

kapcsolódó

funkcionalitásának bemutatása
3. Új nyilatkozat űrlapok bevezetése, működésbeli változások (nyilatkozatok másolása),
rossz gyakorlatok következményei
4. Elektronikus árlejtés funkcionalitásának változásai
5. Változáskövetés funkció bemutatása
6. Jogutódlás kezelése az EKR-ben
7. Több ajánlati rész működése kapcsán várható változások
8. FAKSZ ellenjegyzési tevékenység változása
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9. Elektronikus katalógus az EKR-ben
10. Gyakran feltett kérdések ismertetése
11. Várható változások

EKR nyilatkozat összeállító funkció – felhasználóbarát javaslatok
1. Jogszabályi előírások, gyakorlati elvárások – tartalmi és formai követelmények az
ajánlatokkal kapcsolatban
2. Uniós eljárásrendben kötelezően alkalmazandó EKR nyilatkozatminták
3. EEKD kitöltése
4. Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint benyújtandó igazolások köre uniós eljárásrendben
5. Nemzeti eljárásrendben kötelezően alkalmazandó EKR nyilatkozatminták
6. Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint benyújtandó igazolások köre nemzeti eljárásrendben
7. EKR űrlapok használata
8. Új nyilatkozatok köre
9. Felolvasólapon feltüntetendő adatok
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5. Képzés megnevezése: DBR használatának sajátosságai, gyakorlati tapasztalatok
elemzése (elektronikus képzés)
Képzési forma: Elektronikus úton megvalósuló
Képzés időtartama: 240 perc
Az elismert képzés nyilvántartási száma: 00056
Az elismert képzéshez tartozó továbbképzési tanulmányi pontszám: 3

Dinamikus Beszerzési Rendszerben, keretmegállapodásban e-katalógus alkalmazása,
továbbá e-aukció és e-licit alkalmazásának gyakorlati és jogeset-alapú bemutatása
1. Beszerzési módszerek
2. Dinamikus Beszerzési Rendszer és keretmegállapodás összehasonlítása
3. Elektronikus katalógus alkalmazásának keretei és 2020-ban hatályba lépő szabályai
4. Elektronikus licit

Az EKR funkcióinak változása, új fejlesztések bemutatása
5. Az EKR egyes eljárási szakaszaiba történő visszalépési lehetőségek (különösen több
szakaszos és tárgyalásos eljárások) – KDB joggyakorlatának vizsgálata, a KDB
döntések végrehajthatósága
6. Kbt.

55.§

(2)

bekezdésének

értelmezése

mentén

az

EKR

kapcsolódó

funkcionalitásának bemutatása
7. Új nyilatkozat űrlapok bevezetése, működésbeli változások (nyilatkozatok másolása),
rossz gyakorlatok következményei
8. Elektronikus árlejtés funkcionalitásának változásai
9. Változáskövetés funkció bemutatása
10. Jogutódlás kezelése az EKR-ben
11. Több ajánlati rész működése kapcsán várható változások
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12. FAKSZ ellenjegyzési tevékenység változása
13. Elektronikus katalógus az EKR-ben
14. Gyakran feltett kérdések ismertetése
15. Várható változások

Aktuális közbeszerzési jogesetek - az EKR alkalmazása és egyéb kiemelt témakörök
Az előadáson az EKR alkalmazásával kapcsolatos jogesetek, és döntőbizottsági határozatok
kerülnek bemutatásra, az alábbi témakörökre koncentrálva:
- dokumentumok feltöltése az EKR-be,
- a kötelező űrlapok és az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott űrlapok alkalmazása,
- a benyújtandó dokumentumokra vonatkozó formai követelmények - mikor minősül egy
dokumentum benyújtottnak,
- az ajánlat részeként benyújtott dokumentumok tartalmi módosításának következményei a
későbbi eljárási cselekmények során (pl. hiánypótlás során).

Továbbá:
- bírálat
- hiánypótlás és felvilágosítás-kérés
- számítási hiba javítása
- aránytalanul alacsony ellenszolgáltatás kezelése
- a szerződések teljesítésével kapcsolatos kérdések
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