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Bevezetés
A keretmegállapodások „Intézmény” fogalomkörébe a Nemzeti Hírközlési és Informatikai
Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló
301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: DKÜ rendelet) 1. § (2) bekezdés a-d)
pontjainak hatálya alá tartozó Intézmények (a továbbiakban: kötelezett), valamint a DKÜ
rendelet 1. § (2) bekezdés ea) és eb) alpontjai szerinti az önkéntes csatlakozó szervezek tartoznak.
Az Intézmények a DKÜ által működtetett Digitális Közbeszerzési Rendszerben (a továbbiakban:
DKR) a versenyújranyitások lebonyolítását főszabály szerint elektronikus úton végzik.

Ennek megfelelően az Intézménynek a DKR oldalon kell közzétennie a versenyújranyitásra
vonatkozó Kbt. szerinti eljárási cselekményeket:
• ajánlattételi felhívás és egyéb közbeszerzési dokumentumok;
• kiegészítő tájékoztatás, korrigendum;
• bontási jegyzőkönyv;
• hiánypótlás kérés, felvilágosítás kérés, indoklás kérés;
• összegezés, közbenső döntés;
• előzetes vitarendezésre adott válasz.
Ajánlattevőnek kizárólag elektronikus úton és formában a DKR-ben kell benyújtani a Kbt.
szerinti eljárási cselekmények szerint:
• kiegészítő tájékoztatás kérés;
• ajánlat (külön a felolvasólapot majd utána az ajánlatot);
• hiánypótlás, felvilágosítás, indoklás;
• előzetes vitarendezési kérelem, jogorvoslat.

1. A DKR működésének (intézményi oldali) alapjai az
elektronikus lebonyolítás esetén
Az Intézménynek a versenyújranyitás dokumentumait (ajánlattételi felhívás, egyéb
közbeszerzési dokumentumok stb.) elektronikus formában kell elkészítenie. A
versenyújranyitásos eljárás megindításához szükséges dokumentumok az eljárás előkészítésekor
feltölthetők a DKR-be, azokat csak az Intézmény látja. A versenyújranyitás megindításához
szükséges dokumentumok feltöltését követően lehet a DKR-ben a versenyújranyitásos eljárást
megindítani (az eljárás megindításáról a kapcsolódó keretmegállapodásban megadott
kapcsolattartók e-mail értesítést kapnak, valamint a DKR-ben elérhetővé válnak számukra a
feltöltött fájlok). Ajánlattevők a DKR-ben (a saját felületükön) tudnak kiegészítő tájékoztatást
kérni Ajánlatkérőtől (erről az ügyintéző(k) és az iktatási cím mezőnél beállított e-mail cím
értesítést kap). Ajánlatkérő a Kiegészítő tájékoztatást (a dokumentum elkészítését követően) a

3

DKR-ben tudja közzétenni (erről a keretmegállapodásban megadott kapcsolattartók email
értesítést kapnak, valamint a DKR-ben elérhetővé válik számukra a feltöltött anyag).
Az ajánlatok bontása felhasználói beavatkozás nélkül, az ajánlattételi határidő lejártával,
automatikusan megtörténik az elektronikus eljárások vonatkozásában. A bontással egyidejűleg
az ajánlatok titkosításának feloldását is elvégzi a DKR. Ekkor az Ajánlattevők számára
elérhetővé válik az összes feltöltött felolvasólap. A beérkezett ajánlatokról bontási
jegyzőkönyvet kell készíteni, amit a DKR-be szükséges feltölteni (erről az Ajánlattevők szintén
kapnak értesítést és a DKR-ben elérhetővé válik számukra).
Ajánlatkérő a benyújtott Ajánlatok értékelése során hiánypótlást és/vagy felvilágosítást, adott
esetben árindokolást, számítási hiba javítását kérheti az Ajánlattevőktől. Ehhez az Ajánlatkérő
által elkészített dokumentumot a DKR-be kell feltölteni (e-mail értesítést küld róla a rendszer).
Ajánlattevő a hiánypótlást és/vagy felvilágosítást, árindokolást, számítási hiba javítását szintén a
DKR-be tölti fel (szintén e-mail értesítés történik).
A versenyújranyitásos eljárás lezárásához Ajánlatkérő az írásbeli összegezést a DKR-be feltölti.
Ajánlatkérő dokumentumfeltöltése után (kivéve előkészítő szakasz) a DKR az eljárás
megindításáról a vonatkozó keretmegállapodásban a Szerződés adatlapon megadott
kapcsolattartók számára e-mail értesítést küld (tehát a feltöltött dokumentumot nem küldi meg),
valamint a DKR-ben elérhetővé válnak számukra az Ajánlatkérő által feltöltött fájlok.
Ajánlattevő dokumentumfeltöltése után a DKR az Ajánlatkérő képviselője számára e-mail
értesítést küld (tehát a feltöltött dokumentumot nem küldi meg), valamint a DKR-ben elérhetővé
válnak számukra az Ajánlattevő által feltöltött fájlok (Ajánlat esetén csak az ajánlattételi
határidőt követően).
Az „Iktatási cím” mind az Ajánlattevői, mind az Ajánlatkérői e-mail értesítéseket megkapja.
Folyamatok, mérföldkövek:
• az eljárás előkészítése;
• az eljárás megindítása;
• kiegészítő tájékoztatás kérése;
• kiegészítő tájékoztatás megadása;
• bontás;
• bontási jegyzőkönyv feltöltése és kiküldése;
• hiánypótlás, felvilágosítás kérés;
• hiánypótlás, felvilágosítás nyújtás;
• összegezés kiküldése;
• szerződéskötés vagy tájékoztatás annak meghiúsulásáról;
• versenyújranyitás lezárása
• szerződésmódosítás (adott esetben).
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1.1. A dokumentumok elkészítése (elektronikus formában)
A DKR alapvetően az Ajánlatkérő és Ajánlattevő számára is ingyenesen elérhető PDF
dokumentumokat használja, de ezen túlmenően számos helyen ZIP kiterjesztésű fájlok (amibe
bármi csomagolható, figyelemmel Ajánlatkérő előírására) is feltölthetők.
A PDF fájlok készítése esetén a kinyomtatás, illetve a szkennelés nem célszerű. Amennyiben
mégis elengedhetetlen, a méretoptimalizálás érdekében lehetőleg 150 dpi, fekete/fehér
beállításokkal történjen a szkennelés.
A megfelelő méretű és minőségű (nem kép, kereshető) PDF elkészítése az alábbiak szerint
javasolt (pl. Word vagy LibreOffice használatával):
A PDF dokumentum elkészítéséhez először valamely dokumentumkészítő szoftver (pl. Word,
LibreOffice) segítségével el kell készíteni a dokumentum szerkeszthető formátumát (ezt a
további módosításokhoz célszerű szerkeszthető formátumban is menteni).
Word esetén a „Fájl” menü „Mentés másként” menüpont választása után a „Fájl típus”-t kell PDF
típusúra beállítani, majd a mentést elvégezni.
LibreOffice (Writer) esetén a „PDF Export” ikont kell választani, majd a mentést elvégezni.

1.2. Elektronikus aláírás
Ajánlatkérőnek nem kötelező az elektronikus aláírás használata, de célszerű. Az aláírásokra
vonatkozó szabályokat az adott keretmegállapodás előírásai, valamint az ahhoz kapcsolódó
dokumentumok tartalmazzák.
A Digitális Kormányzati Ügynökség fokozottan felhívja Érintett Szervezetek figyelmét arra,
hogy
a
legalább
fokozott
biztonságú
elektronikus
aláírás
előírhatósága
Keretemegállapodásonként eltérő lehet. Kérünk minden Érintett Szervezetet, ajánlattételi
felhívásaik összeállítása során szíveskedjenek az adott keretmegállapodás ill. az ahhoz
kapcsolódó dokumentumok előírásait szem előtt tartani!

Elektronikus aláírás nélkül: az elkészített és kinyomtatott dokumentumot a kiadományozásra
jogosult (kézzel) aláírja. Amennyiben Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó (a
továbbiakban: FAKSZ) aláírása is szükséges, az a kinyomtatott dokumentumot szintén kézzel
aláírja és FAKSZ pecséttel ellátja. Az aláírt dokumentumot szkennelni kell PDF formátumba
(lehetőleg kereshető [ún. kétrétegű] formába, OCR), majd a PDF-fájl feltölthető a DKR-be.
Elektronikus aláírás használatával: az elkészített dokumentumot PDF-fájl formában kell menteni
és a PDF dokumentumot a kiadományozásra jogosult elektronikusan aláírja. Amennyiben
FAKSZ-aláírás és pecsét is szükséges, azt a FAKSZ személy elektronikusan aláírja (célszerűen
FAKSZ pecsét vizualizációval, vagy lajstromszám megjelöléssel). Az elektronikusan aláírt PDF
dokumentumot kell a DKR-be feltölteni.
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Ajánlattevőknek kötelező minden beadott dokumentumot legalább fokozott biztonságú
elektronikus aláírással ellátni (az elektronikus aláírás a Kbt. 66. § (2) szerinti nyilatkozat miatt
szükséges). Ugyanakkor a DKÜ Zrt. által kötött keretmegállapodások ("DKM" kezdetű
azonosítóval rendelkező keretmegállapodások) tekintetében a DKR használata során irányadó a
Kbt. 41. § (6) bekezdés rendelkezése. Erre tekintettel felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Kbt.
41/A. § (2) bekezdésben foglalt eset kivételével nem követelmény a legalább fokozott biztonságú
elektronikus aláírás alkalmazása.
Az elektronikus aláírással beadott dokumentumokon az aláírásokat Ajánlatkérőnek ellenőriznie
kell, ami legegyszerűbben a keaesz.gov.hu (Kormányzati Elektronikus Aláírás-Ellenőrző
Szolgáltatás) portálon végezhető el. A portál az elektronikus aláírást csak technikai szempontból
ellenőrzi, így azt külön kell ellenőrizni, hogy az aláíró személy aláírhat-e az adott közbeszerzési
eljárásban (cégkivonat, meghatalmazás). Meghatalmazás esetén a meghatalmazónak és a
meghatalmazottnak is elektronikusan alá kell írnia a meghatalmazást.

1.3. Biztonság, titkosítás, azonosítás
A közbeszerzési rendszer a feltöltött ajánlatokat és hiánypótlásokat titkosítással látja el (így, ha
Ajánlattevő még a bontás előtt próbálja megnézni a feltöltött Ajánlatát, a fájl nem lesz olvasható).
A bontási folyamat során kerül kititkosításra az Ajánlattevő által feltöltött dokumentum.
A DKR-be történő dokumentum feltöltésről a DKR rendszer minden esetben e-mail üzenetet
küld. Az üzenetet mindig tartalmazza a feltöltött dokumentum SHA256 lenyomatát, amely
egyedi módon azonosítja a dokumentumot. A dokumentum esetleges változtatása esetén változik
annak SHA256 lenyomata is, ezzel biztosítva a DKR-be feltöltött, illetve kiküldött
dokumentumok egyediséget.

1.4. Dokumentum feltöltés portlet
A DKR-be dokumentumot feltölteni a dokumentum feltöltés portlet segítségével lehetséges.
Az „Új dokumentum feltöltése” portletben az „Új fájl feltöltése” gombra kattintva megjelenik
egy felugró ablak.

A felugró ablakban a „Válassza ki a feltölteni kívánt fájlt!” gombra kattintva megjelenik a
Windows-ban megszokott Megnyitás (Open) dialógus ablak, ahol a fájlrendszerből kiválasztható
egy fájl.
A kiválasztás után a kiválasztott fájl neve és mérete megjelenik a felugró ablakban.
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A fájl
-

még a feltöltés előtt törölhető a
gombra kattintással
a „Feltöltés” gombra kattintással tölthető fel a rendszerbe;
a feltöltés alatt a feltöltés előrehaladtáról a rendszer az ablak közepén látható
folyamatjelző csíkkal tájékoztatja a felhasználót;
a „Mégse” gombbal a feltöltés annak megkezdése előtt megszakítható.

A feltöltés végén a feltöltött dokumentum megjelenik az adott dokumentum blokkban, melyben
a következő információk láthatók:
- a Dokumentum neve;
- a Feltöltés időpontja;
- Fájl mérete;
- a Verzió: mindig 1.0 új fájl feltöltése esetén;
- a dokumentummal végrehajtható Műveletek

o a Dokumentum letöltése
o a Dokumentum paraméterei:
a feltöltött dokumentum nevére kattintva megjelennek a dokumentumra vonatkozó
adatok: dokumentum típusa, tulajdonságai, jogosultságkezelés
o az Új dokumentum verzió feltöltése
Új dokumentum verzió feltöltése:
Amennyiben egy dokumentum típusnál engedélyezett új verzió feltöltése, akkor az adott
dokumentum sorában a Műveletek oszlopban megjelenik az Új dokumentum verzió feltöltése
(
) gomb. A gombra kattintva az Új dokumentumok feltöltésénél leírtakkal
megegyezően lehet új verziót feltölteni a rendszerbe. A feltöltés után ebben az esetben is frissül
a Dokumentum blokk, megjelennek a friss feltöltés adatai. A fő különbség, hogy a fájl Verziója
eggyel nő (1.0-ról 2.0 lesz, 2.0-ról 3.0 lesz stb.) (A korábbi verziókat a rendszer megőrzi, azonban
csak a legutolsó, a legfrissebb verzió tölthető le).

1.5. Javasolt előírások az ajánlattételi felhívásba
A Kbt. 31 § (5) alkalmazása miatti további előírások:
7

A Kbt. 41. § (1) alapján az Ajánlatkérő és a Gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással
kapcsolatos minden nyilatkozattétel írásban történik a (2) c) szerint elektronikus úton.
Felhívjuk a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy az ajánlatok benyújtásához olyan
informatikai feltételekre van szükség, mint legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírás,
internetkapcsolat, ECDL szintű informatikai ismeret, személyi számítógép, szkenner, PDF
formátumot előállító szoftver.
Minden írásbeli kommunikáció a https://kozbeszerzes.dkuzrt.hu URL című Digitális
Közbeszerzési Rendszerben történik az elektronikus eljárásokban.
A PDF dokumentumokat minimum „PAdES” vagy „CAdES” formátummal egyenértékű,
legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással kell ellátni, amelyet azok SHA256
lenyomata azonosít.
A PDF dokumentumok és XML fájlok elektronikus aláírásának
https://keaesz.gov.hu/keaesz/validate.html oldalon ellenőrzi Ajánlatkérő.

hitelességét

a

A teljes Ajánlatot a megadott ajánlattételi határidőig fel kell tölteni (nem elég a feltöltés
megkezdése). Minden ajánlatnak 2 külön fájlt kell tartalmaznia:
1. Felolvasólap, elektronikusan aláírva PDF formátumban;
2. az ajánlat további dokumentumai ZIP vagy ASICE konténer fájlba csomagolva, (a konténer)
elektronikus aláírással ellátva.
A feltölthető maximális fájlméret 500 MB (PDF és ZIP). A ZIP fájlba maximum 40 MB méretű
fájlok csomagolása megengedett.
A feltöltött fájlok nem tartalmazhatnak jelszavas vagy egyéb védelmet, mivel azokat az
elektronikus közbeszerzési rendszer automatikusan titkosítja, továbbá elektronikus
időbélyegzővel is ellátja.
Az elektronikusan megküldött dokumentum beérkezésének tényéről, továbbá a beérkezett
dokumentum nevéről, méretéről és SHA256 lenyomatáról a DKR automatikus elektronikus email visszaigazolást küld.
Az ajánlatok bontásának időpontjában a Felolvasólap PDF fájl tartalma minden, erre az eljárásra
ajánlatot benyújtó Ajánlattevő számára elérhetővé válik.
Az elfogadott formátumok:
PDF formátumú fájl – olvasás ADOBE Reader XI vagy újabb programmal;
XML formátumú fájl – olvasás Microsoft Office 2010 (Excel) vagy újabb programmal;
ZIP formátumú fájl – olvasás PKUNZIP programmal;
ASICE formátumú fájl – olvasás (átnevezés után) PKUNZIP programmal.
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Az informatikai rendszer üzemzavarával kapcsolatos hibabejelentésre az info@dkuzrt.hu e-mail
címen van lehetőség.

2. Folyamatok, mérföldkövek
2.1. Az eljárás előkészítése
A Versenyújranyitás lebonyolítása a DKR-ben az eljárás előkészítésével kezdődik. Az
„Intézményi nyitólap”-on a „Megrendelések / Versenyújranyitások” aloldalon az „Új
versenyújranyitás/Írásbeli Konzultáció” pontot kell kiválasztani.

A „Versenyújranyitás” dokumentum panelen kell megadni az eljárásra vonatkozó alapadatokat:
• „Versenyújranyitás kódja (pl: iktatószám):” – saját magunk által adható kódszám, ami
alapján később könnyebben megtalálhatjuk az eljárást (pl. iktatószám);
• „Versenyújranyitás tárgya:” – az eljárás teljes neve (általában a keretmegállapodás
tárgya + a saját eljárásunk tárgya);
• „Versenyújranyitás rövid tárgya:” – saját magunk által adott név, ami alapján könnyen
be tudjuk azonosítani az eljárásunkat.
„Ajánlatkérő nevében eljáró szervezet:” – a felhasználó kiválasztja a versenyújranyitást
lebonyolító Intézményet azok közül az Intézmények közül, melyekhez hozzá van rendelve.
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„Ajánlatkérő szervezet:” – amennyiben a felhasználó csak egy Intézményhez van
beregisztrálva, a rendszer automatikusan kitölti az Intézmény nevével. Azonban, ha a saját
Intézményünk be lett állítva más Intézménynél „Ajánlatkérő Nevében eljáró Szervezet” -nek
(továbbiakban: ANESZ), akkor itt mind a saját, mind a Megbízó Intézmény is kiválasztható.
„DKR Igény azonosító:” – versenyújranyitás csak bejelentett és elfogadott igény esetén
indítható. Itt kell kiválasztani a legördülő listából a már elfogadott igény azonosítóját.
Amennyiben a legördülő lista üres, nincs elfogadott igény bejelentés. Amennyiben a legördülő
lista túl hosszú (nem találjuk az igényünket), akkor adjuk meg előbb a Keretmegállapodás
azonosítóját, mert akkor csak az ahhoz a Keretmegállapodáshoz tartozó igények jelennek meg.
„Fent maradó keret:” A már elfogadott igény folyamatban lévő versenyújranyitás becsült
értékével és lezárt közvetlen megrendelés összegével csökkentett összege.
„Keretmegállapodás:” – a kiválasztott igény alapján a DKR automatikusan kitölti.
„Rendelkezésre álló fedezet:” – a kiválasztott igény még rendelkezésre álló összege alapján a
DKR automatikusan kitölti.
Dokumentum feltöltés ebben a fázisban még nem lehetséges!
A legfontosabb alapadatok megadása után a „Folytatás – Versenyújranyitás előkészítése”
megnyomásával lehet továbblépni a többi szükséges adat megadásához.
„Ügyintéző:” – az ügyintézőt kell megadni. Legalább egy ügyintéző megadása kötelező, de több
ügyintéző is megadható. A megadott ügyintézők kapják meg a DKR által küldött e-mail
üzeneteket. Amennyiben az adott Intézményhez csak egy ügyintéző tartozik, azt a DKR
automatikusan kiválasztja. További ügyintézőket a „+” gombra kattintással lehet megadni azon
ügyintézők közül, akik az adott Intézményhez vannak rendelve.
„Központi iktatási e-mail cím:” - az itt megadásra kerülő e-mail címre a DKR a
versenyújranyitásos eljárás során megküldendő összes e-mailt megküldi (pl. az iktatáshoz).
„Ajánlattételi határidő:” – a lebonyolításra kerülő versenyújranyitásos eljárás ajánlattételi
határideje. A megjelenő dátumválasztó ablakban kell megadni az Ajánlattétel határidejének a
napját, majd az ablak aljánál az időpontot (a csúszka jobbra-balra mozgatásával).
„Eredményhirdetés:” – a lebonyolításra kerülő versenyújranyitásos eljárás várható
eredményhirdetési ideje. Megadása nem kötelező. A megjelenő dátumválasztó ablakban kell
megadni az Eredményhirdetés napját. Ha megadásra kerül, az időpontnak későbbinek kell lennie
az Ajánlattételi határidőnél megadott időpontnál.
„Egyéb adat:” – szabadon megadható egyéb adatok (az Ajánlattevők számára nem jelenik meg)
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Versenyújranyitás részek
Minden versenyújranyitásos eljáráshoz legalább 1 rész megadása szükséges (azon eljárásoknál,
ahol nem biztosított a részajánlat tételi lehetőség, ott 1 résznek kell lennie).
A táblázatban láthatók a már rögzített részek (induláskor ez üres).

„+Új versenyújranyitás rész hozzáadása” – a nyomógomb megnyomásával lehet a részek
adatait megadni.
A rész(ek) megadása előtt el kell menteni az adatokat a „Vázlat mentése” nyomógomb
megnyomásával (erre a DKR is figyelmeztet a rész hozzáadás megkezdése előtt).
„Versenyújranyitás rész tárgya:” – a versenyújranyitás részhez tartozó tárgyat kell megadni,
majd a mentés nyomógombra kell kattintani. Megjelennek a vonatkozó Keretmegállapodás
Ajánlattevőinek az adatai (tájékoztatás).
A „Versenyújranyitás adatlapja” nyomógomb megnyomásával
„Versenyújranyitás részek” táblázatához (itt már látszik a felrögzített rész).

visszajutunk
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a

Műveletek:
•

(

) megtekinthetjük a rögzített adatokat;

•

(

) törölhetjük a rögzített részt,

„Dokumentumok” dokumentum panel

A „Dokumentumok” panelen a feltöltött dokumentumok főbb adatait (dokumentum neve,
feltöltés időpontja, …) láthatjuk.

A jelek viselkedési formái:
• a sötét háromszög jelre kattintva a dokumentumok alcsoport jelenik meg
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•

a „Versenyújranyitás dokumentumai” feliratra kattintva a dokumentumokhoz tartozó
fájlok jelennek meg

•

a
menthető le

gombra kattintva az adott mappa teljes tartalma egy tömörített fájlban

Az előkészítési szakaszban a versenyújranyitáshoz tartozó dokumentumokat (ajánlattételi
felhívás, dokumentáció, szerződés tervezet, …) kell ide feltölteni. A feltöltés a „Dokumentum
feltöltés portlet” szerint történik.
Amennyiben az azonosító és egyéb adatok, valamint a versenyújranyitásos eljárás
lebonyolításához szükséges dokumentumok feltöltésre kerültek (és a szükséges engedélyek is
rendelkezésre állnak), megindítható az eljárás.
Az eddig rögzített adatokat és feltöltött fájlokat Ajánlattevők még nem látják!
„Ajánlati felhívás kiküldése” – nyomógomb megnyomásával indítható el a versenyújranyitásos
eljárás lebonyolítása.

2.2. Az eljárás megindítása
„Ajánlati felhívás kiküldése” – nyomógomb megnyomásával indul a versenyújranyitásos
eljárás (a megnyomás előtt célszerű az F5 billentyűt megnyomni a weblap frissítéséhez). Az
ajánlattételi felhívás kiküldéséhez meg kell adni a jelszavunkat (a jelszó kérés mindig egy
figyelmeztetés, hogy nem visszavonható lépést teszünk!)! A nyomógomb megnyomása után
legyünk türelemmel amíg a feldolgozás befejeződik.
Az eljárás indításáról a DKR e-mail üzenetet küld a vonatkozó Keretmegállapodás
kapcsolattartóinak, valamint az Ajánlattevők megtekinthetik/letölthetik a feltöltött
dokumentumokat.
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Sikeres feldolgozás esetén a versenyújranyitás eljárás „Pályázható – Ajánlattétel” státuszba
kerül:

A „Dokumentumok” panelen további dokumentum típusok jelennek meg:

2.3. Kiegészítő tájékoztatás kérése
Az Ajánlattételi felhívást követően az Ajánlatok bontásáig Ajánlattevők Kiegészítő tájékoztatás
kéréseket tölthetnek fel a DKR-be. A feltöltésről a versenyújranyitásos eljárás „Ügyintéző” és
„Központi iktatási e-mail cím” e-mail értesítést kap.
14

Az e-mail értesítésben a „megtekinthető” részre kattintva a beküldött kiegészítő tájékoztatás
kérés megtekinthető, illetve lementhető (kinyomtatható).
A kiegészítő tájékoztatás kérés az értesítő e-mail (link) nélkül a „Dokumentumok” panelen az
„Egyéb dokumentumok” gomb feliratra kattintva jeleníthető meg. A dokumentum nevére
kattintva elérhetővé válik a
opció, amelyre kattintva a dokumentum letölthető,
amely így már olvasható vagy nyomtatható.

2.4. Kiegészítő tájékoztatás megadása
A beérkező kiegészítő tájékoztatás kérésre a választ a dokumentum készítésnél leírtaknak
megfelelően el kell készíteni majd a „Dokumentumok” panelen az „Új fájl feltöltése” gomb
megnyomását követően ki kell választani a dokumentum típusánál az „Egyéb dokumentumok
(pl. kiegészítő tájékoztatás kérés és válasz)” lehetőséget és a dokumentumot fel lehet tölteni a
DKR-be.
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2.5. Bontás
Az ajánlatok bontása az ajánlattételi határidő lejártát követően, 10 perc elteltével, felhasználói
beavatkozás nélkül automatikusan megtörténik az elektronikus eljárások vonatkozásában. A
bontással egyidejűleg az ajánlatok titkosításának feloldását is elvégzi a DKR. Az elkésett
ajánlatokat a rendszer az ajánlattételi határidőt lejártát követően nem fogadja.
A részekre vonatkozó ajánlati árlista exceleket a részadatlapról érik el az Ajánlatkérő.

A „Feltöltött excel információ” gomb megnyomásával megtekinthetők a feltöltéshez kapcsolódó
információk, illetve a feltöltött excel letölthető.
Az „Ajánlat megtekintése” gomb megnyomásával a feltöltött excel tartalmát érik el a beszerzők,
ahol a validáció eredménye is látható.
A beérkező ajánlatok alapján a dokumentumkészítésnél leírtaknak megfelelően el kell készíteni
a bontási jegyzőkönyvet, majd a „Dokumentumok” panelen az „Új fájl feltöltése” gomb
megnyomását követően ki kell választani a dokumentum típusánál a „Bontási jegyzőkönyv”
lehetőséget és a dokumentumot fel lehet tölteni a DKR-be.
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2.6. Hiánypótlás, felvilágosítás kérés
Az ajánlatok értékelése során szükségessé váló hiánypótlás kérés és/vagy felvilágosítás kérés
esetén a dokumentumkészítésnél leírtaknak megfelelően el kell készíteni a hiánypótlás kérés
és/vagy felvilágosítás kérés dokumentumát. Az elkészített dokumentumot az „
”
nyomógomb megnyomását követően lehet a dokumentumok feltöltése portlet szerint feltölteni a
DKR-be.
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Először a hiánypótlási határidőt kell megadni. A megjelenő dátumválasztó ablakban kell megadni
a Hiánypótlás határidejének napját, majd az ablak aljánál az időpontot (a csúszka jobbra-balra
mozgatásával).

18

A Hiánypótlás és/vagy Felvilágosítás kérés elkészített dokumentuma az „Új fájl feltöltése”
nyomógomb megnyomását követően tölthető fel a dokumentumok feltöltése portlet szerint. A
Dokumentum feltöltését követően annak kiküldéséhez még a „
nyomógombra kell kattintani (e nélkül a hiánypótlási folyamat nem indul el)!

”

A hiánypótlás tényleges megkezdését a DKR „A hiánypótlás megkezdve.” üzenettel jelzi. A
hiánypótlás kérésről az Ajánlatot benyújtó projektirodák e-mail értesítést kapnak.

2.7. Hiánypótlás, felvilágosítás adás
Ajánlattevők elkészítik a Hiánypótlást és/vagy Felvilágosítást, amit feltöltenek a DKR-be.
Az F5 gomb megnyomásával frissítsük a lapot, majd a „Hiánypótlások” panelen a „Műveletek”
részben nyomjuk meg a

gombot.

Ajánlatkérő számára elérhetőek a feltöltött fájlok, melyek a „Dokumentumok” panelen a
„Hiánypótlás” sor „Hiánypótlásra adott válaszok” lehetőségére kattintva tölthetők le.

2.8. Összegezés kiküldése
Az ajánlatok kiértékelésének befejeztével az Ajánlatok összegezését a dokumentumkészítésnél
leírtaknak megfelelően el kell készíteni, majd a Dokumentumok” panelen az „Új fájl feltöltése”
gomb megnyomását követően ki kell választani a dokumentum típusánál az „Összegezés”
lehetőséget és a dokumentumot fel lehet tölteni a DKR-be.
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2.9. Szerződéskötés
A szerződéskötés folyamatát jelenleg nem támogatja a rendszer, azt továbbra is papír alapon kell
elvégezni. A megkötött szerződést a DKR-be is köteles feltölteni Ajánlatkérő!

2.10. Versenyújranyitás lezárása
A szerződéskötést követően a DKR-ben le kell zárni a versenyújranyitásos eljárást.

A lezárás megkezdéséhez meg kell adni a jelszavunkat (a jelszó kérés mindig egy figyelmeztetés,
hogy nem visszavonható lépést teszünk!)!
Legyünk türelemmel amíg a feldolgozás befejeződik!
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2.11. A nyertes Ajánlat rögzítése
A nyertes Ajánlat rögzítését a megszokott módon még el kell végezni!
(Röviden: A Versenyújranyitás Részek adatlapjairól letölthető „Ajánlati excel sablon” nevű excel
táblázatot kell kitölteni az ajánlatok termékekre vonatkozó adataival, és a megfelelő Ajánlattevő
neve melletti feltöltési lehetőségnél kell feltölteni a rendszerbe. Ezután az Ajánlattevő soroknál
ki kell választani a nyertes Ajánlattevőt, majd az „Eredményes” gombra kattintva átléphetünk a
„Szerződéskötésre vár” státuszba.
Amennyiben az eljárásrész valamilyen oknál fogva eredménytelen lett, úgy az adott
versenyújranyitás rész az „Eredménytelen” gombra kattintva zárható le.)
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3. Technikai segédlet
3.1. Elektronikus aláírás
Az Európai Unióban az eIDAS rendelet (AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS
910/2014/EU RENDELETE, (2014. július 23.) rendelkezik arról, hogy a minősített elektronikus
aláírás a saját kezű aláírással azonos joghatású. (4. szakasz, 25. cikk (2) bekezdés „A minősített
elektronikus aláírás a saját kezű aláírással azonos joghatású”.

3.2. PDF fájl beállítás
A PDF dokumentum elkészülte után lehet azt elektronikusan aláírni. Jelenleg a
PAdESegyenértékű és CAdES-egyenértékű aláírási formátum elfogadható.
Figyelem! Az Adobe Reader program az aláíráshoz további beállítás nélkül (alapértelmezetten)
„PKCS#7 - Leválasztott” aláírási formátumot használja, amely már nem elfogadható!
Adobe Reader-el történő aláíráshoz a beállításokat az alábbi módon kell megváltoztatni:
„Szerkesztés” menü, „Beállítások …”, Kategóriák: „Aláírások”, Létrehozás és megjelenés:
„Tovább” gomb megnyomása után lehet az „Alapértelmezett aláírási formátum”-ot
„CAdES-egyenértékű” aláírási formátumra változtatni.

3.3. PDF fájl elektronikus aláírása
Nyissuk meg az elkészített PDF fájlt. Nyissuk meg a „Nézet” majd azon belül a „Kitöltés és
aláírás” panelt.
Adobe Reader XI esetén:
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Válasszuk az „Aláírás elhelyezése” nyomógombot.

Megjelenik az „Új aláírásmező húzása …” nyomógomb (a fenti kép szerint).
A nyomógombra kattintva kijelölhetünk egy aláírás négyzetet (az alábbi ábrán látható módon):

A kijelölés hatására megjelenik a „Dokumentum aláírása” panel:
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Normál esetben az „Aláírás” nyomógombra kattintva a PDF dokumentumra rákerül az
elektronikus aláírás, majd az Adobe Reader program felajánlja a PDF dokumentum mentését.
Kattintsunk a mentés gombra (amennyiben a PDF dokumentum aláírás nélküli verzióját is meg
kívánja őrizni, adjon új nevet a PDF dokumentumnak). Ezt követően az aláírás véglegesítéséhez
meg kell adnunk az aláíráshoz tartozó PIN kódot.
A dokumentumon (beállított vizualizációval) láthatóak az elektronikus aláírás adatai.
Egyéb esetek:
Amennyiben az aláírást létrehozó számítógépen több elektronikus aláírás került telepítésre, akkor
a „Dokumentum aláírása” panelen az „Aláírás másként:” választási lehetőségnél ki kell
választani a megfelelő elektronikus aláírást.
A „vizualizáció” és egyéb más paraméterek a „Dokumentum aláírása” panelen a „Megjelenés”
nyomgombon az „Új megjelenés kiválasztása” nyomógomb segítségével adható meg a „Az
aláírás megjelenésének konfigurálása” panelen.
A dokumentum elektronikus aláírása leellenőrizhető a KEAESZ szerinti elektronikus
aláírás ellenőrzéssel.

3.4. PDF fájl FAKSZ aláírás és pecsételése
Az aláírás beállítása előtt egyszer (a későbbiekben ez mindig használható) el kell készíteni a
FAKSZ pecsét és aláírás megfelelő méretű PDF képét. Ehhez egy üres lapra nyomjuk rá a
FAKSZ pecsétet majd a FAKSZ személy írja azt alá. Szkenneljük be a dokumentumot (PDF
formába) majd vágjuk azt a megfelelő méretűre pl. 5cm*3cm (amennyiben van PDF szerkesztő
programunk, azzal ezt közvetlenül megtehetjük) és mentsük el egy külön fájlba (így létrehozva
a FAKSZ bélyegző és aláírás képét). Amennyiben nincs PDF szerkesztő (csak olvasó)
programunk, nyissuk meg az FAKSZ pecsétet és aláírást tartalmazó PDF fájlt, állítsuk be, hogy
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a képernyőn jól látható legyen, majd nyomjuk meg a billentyűzeten a „Print Scrn” gombot. A
Paint programba belépve (amely a Windows operációs rendszer része) illesszük be a képet. A
Paint programban válasszuk a „körülvágás” menüpontot és jelöljük ki a FAKSZ pecsétet és
aláírást tartalmazó részt majd használjuk a Ctrl+C billentyű kombinációt.
Indítsuk el a Word programot. A „Lap elrendezése” menüpontban válasszuk a „Méret” ikont
majd a „További papírméretek” pontot. A megjelenő „Oldalbeállítás panel” „Papírméret” fülén
állítsuk be a kívánt méretet pl. Szélesség: 5cm, magasság: 3cm, majd a „Margók” fülön a
margókat írjuk át 0 (nulla) centiméterre. Az „OK” gomb megnyomása után megjelenik a
nyomtatási területre vonatkozó hibaüzenet. Ekkor nyomjuk meg a „Mellőzés” gombot. A Wordben megjelenik a beállított méretű „lap”, ahova Ctrl+V billentyűvel szúrjuk be a Paint
programban kijelölt területet (ami a FAKSZ pecsét és aláírás képét tartalmazza). Amennyiben
szükséges, igazítsunk a képen (kép eszköztár) majd PDF formában mentsük el (pl.
FAKSZaláírás.pdf néven) az elkészült aláírás képet.
A FAKSZ pecsétes elektronikus aláíráshoz a „PDF fájl elektronikus aláírása” szerint kell eljárni.
A FAKSZ pecsét az „Az aláírás megjelenésének konfigurálása” panelen állítható be. Itt válasszuk
az „Importált grafika” jelölést majd a „Fájl…” nyomógomb megnyomásával válasszuk ki a
FAKSZ pecsétet és aláírást tartalmazó PDF fájlt (pl. FAKSZaláírás.pdf). Az „OK” gomb hatására
rögzítettük a FAKSZ aláírás képet, amely az elektronikus aláírás során a későbbiekben is
kiválasztható.

3.5. KEAESZ szerinti elektronikus aláírás ellenőrzés
Az elektronikusan aláírt dokumentumokon az elektronikus aláírást mindig ellenőrizni szükséges!
Az elektronikus aláírás legegyszerűbb módon a keaesz.gov.hu portálon működtetett elektronikus
aláírás ellenőrzővel ellenőrizhető és dokumentálható (az Adobe Reader program általi
ellenőrzés nem dokumentálható megfelelően).
Nyissuk meg a böngészőnkben a keaesz.gov.hu oldal (a címsorba a keaesz.gov.hu beírásával).

25

Az alábbi nyitóoldal jelenik meg:

Az elektronikus aláírás ellenőrzéséhez az „Ellenőrizendő fájl:” sorban válasszuk ki azt a PDF
fájlt, amin az elektronikus aláírást ellenőrizni szeretnénk.
Jelöljük be az „Elfogadom az ÁSZF-et” jelölő négyzetet majd adjuk meg a „CAPTCHA”
adatokat. A „Dokumentumok feltöltése” gombra kattintva megkezdődik az ellenőrzés (amiről az
„Ellenőrzés folyamatban …” ablak felugrása tájékoztat).
Az ellenőrzés végeztével megjelenik annak eredménye:
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A tájékoztató felirat („Az aláírás érvényes”) megjelenésén túlmenően lehetőség van az ellenőrzés
eredményének a PDF fájlban történő letöltésére. Kattintsunk a „Az ellenőrzés eredményének
letöltése” gombra amelynek hatására megjelenik az ellenőrzés mentésének a lehetősége. A
Közbeszerzési eljárások későbbi ellenőrzése (pl. KFF, EU, stb.) során a letöltött dokumentummal
igazolhatjuk az elektronikus aláírás ellenőrzésének a tényét.
Az aláírás létrehozásánál létrehozott dokumentum ellenőrzésének eredménye:
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