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Bevezetés
A 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KEF rendelet), valamint a 301/2018 (XII. 27.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: DKÜ rendelet) 2019. október 31-i és november 1-jei módosításának
következtében a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ) jogutódként átvette a
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (a továbbiakban: KEF) informatikai beszerzési feladatokhoz
kapcsolódó hatályos központosított
közbeszerzési
keretmegállapodásait
(a
továbbiakban:
Keretmegállapodások) a DKÜ által működtetett Digitális Közbeszerzési Rendszerben (a továbbiakban:
DKR), a kozbeszerzes.dkuzrt.hu címen érhető el.
Felhívjuk a DKÜ rendelet 1. § szerinti szervezetek (továbbiakban: Érintett Szervezetek) figyelmét,
hogy a kozbeszerzes.dkuzrt.hu címen elérhető DKR regisztrációs mechanizmusa, felhasználónevei és
jelszavai
nem
egyeznek
meg
a
DKÜ
Portálon (https://portal.dkuzrt.hu/DKU/) már
megismertekkel, ugyanis két külön informatikai rendszerben történik a munkavégzés. A két
rendszerben használt, esetleg azonos elnevezésű fogalmak nem feltétlenül bírnak azonos tartalommal, így
kérjük, hogy minden felhasználó különös figyelemmel járjon el, főleg, ha nem gyakorlott még a jogelőd
KEF portál használatában.

A DKR-t működtető központi beszerző szerv
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 31. §ában foglaltakra tekintettel a Kormány rendeletben szabályozta az irányítása alá tartozó
szervezetek informatikai
beszerzéseit,
az
ún. kormányzati
központosított informatikai
közbeszerzést (ld. DKÜ rendelet), valamint meghatározta a központosított közbeszerzéshez való
csatlakozás lehetőségét.
A DKÜ rendelet 4. § (2) bekezdés e) pontja alapján a központi beszerző szerv, a DKÜ Zrt.
A DKR használatának szereplői
A DKR-ben megtalálható, KEF által megkötött keretmegállapodások szereplői:
•
•
•

Intézmény;
Eladó/Szolgáltató;
Beszerző.

A DKR-ben megtalálható, DKÜ által megkötött keretmegállapodások szereplői:
•
•
•

Érintett Szervezet;
Szállító/Szolgáltató;
Beszerző.

A keretmegállapodások „Intézmény” fogalomkörébe a DKÜ rendelet 1. § (2) bekezdés a-d) pontjainak
hatálya alá tartozó érintett szervezetek (a továbbiakban: kötelezett), valamint a DKÜ rendelet 1. § (2)
bekezdés ea) és eb) alpontjai szerinti az önkéntes csatlakozó szervezek tartoznak.
Hangsúlyozottan fel kívánjuk hívni a figyelmet arra, hogy a KEF rendelet szerinti önként
csatlakozás nem azonos a DKÜ rendelet szerinti önkéntes csatlakozással!
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A keretmegállapodások alkalmazására a DKÜ rendelet hatálya alá tartozó kötelezett és a DKÜ
rendelet 1. § (2) bekezdés ea) alpontja szerinti önkéntes csatlakozó szervezet jogosulttá válik azzal,
hogy beszerzési igényét a DKÜ Portálra (https://portal.dkuzrt.hu/DKU/) benyújtotta, azt adott esetben
DKÜ vizsgálat alá vonta, megfelelőnek minősítette és saját hatáskörben megvalósíthatónak visszaadta,
amennyiben az hatályos keretmegállapodások alkalmazásával kielégíthető.
A DKÜ rendelet 1. § (2) bekezdés eb) alpontja szerinti önkéntes csatlakozó pedig kizárólag az
önkéntes csatlakozással érintett keretmegállapodások vonatkozásában, a DKÜ rendelet 6. § (2)
bekezdése szerint a DKÜ Portálon történő regisztrációt követően jogosult azok használatára.
Az „Eladó/Szolgáltató” fogalom a DKÜ rendelet szerinti „Szállító” fogalmával egyezik meg.
A „Beszerző” a DKR-ben megtalálható keretmegállapodások vonatkozásában a DKÜ (mint a KEF
jogutóda ezen keretmegállapodások tekintetében).
A közbeszerzések folyamata
A DKÜ rendelet alapján az érintett szervezetek az éves informatikai beszerzési tervek és igények
benyújtására szolgáló DKÜ Portálon nyújtják be informatikai beszerzési igényeiket.
A DKÜ Portálon benyújtott, a DKÜ rendelet alapján jóváhagyott igényekre vonatkozó beszerzéseket a
DKÜ bonyolítja le, vagy azt az érintett szervezet részére, ún. saját hatáskörű lebonyolításra visszaadja.
A keretmegállapodások alapján a DKR-ben a DKÜ által megvalósított versenyújranyitások,
közvetlen megrendelések vagy írásbeli konzultációk ajánlatkérője az adott érintett szervezet, a DKÜ, mint
Beszerző ilyenkor a 2. részben az ajánlatkérő nevében eljáró szervezet. (Ld. DKÜ rendelet 13. § (1)
bekezdés a) pont).
Amennyiben az érintett szervezet saját hatáskörbe visszakapta a lebonyolítást (ld. DKÜ rendelet 13. § (1)
bekezdés b) pont), akkor a DKR-ben ajánlatkérőként közvetlenül az érintett szervezet jár el.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a DKÜ rendelet 13. § (1b) bekezdése szerint, ha a DKÜ a beszerzési
igény kielégítésére szolgáló beszerzési eljárást saját hatáskörben történő lefolytatásra a 13. § (1) bekezdés
b) pontja szerint visszaadta, az érintett szervezet a beszerzési igényét, ha az a 13. § (3) bekezdés a)
pont aa) alpontja szerinti keretmegállapodás alkalmazásával kielégíthető, köteles a keretmegállapodás
alkalmazásával kielégíteni.
Az egyedi beszerzések finanszírozásához szükséges fedezet továbbra is az érintett szervezetek
költségvetésében áll rendelkezésre. A beszerzési díj, valamint adott esetben szoftverlicenc-gazdálkodási
díj megfizetése a DKR-ben a keretmegállapodásokban, valamint a DKÜ rendeletben foglaltak szerint
történik.
A Beszerző a DKÜ rendelet alapján működteti a DKR-t. A DKR szolgál a teljes központosított
közbeszerzési rendszer folyamatainak és tranzakcióinak adminisztrációjára, továbbá folyamatos
tájékoztatást nyújt az érintett szervezetek számára pl. az eljárások állapotáról, a szerződések teljesülési
adatairól.
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A DKR használata

Figyelem!
•
•

Az Internet Explorer használatát a DKR nem támogatja.
A DKR által küldött e-mail üzenetek, értesítések joghatás kiváltására nem alkalmasak, azokért,
illetve azok esetleges elmaradásáért a DKÜ semmilyen felelősséget nem vállal. A
rendszerüzenetek kizárólag a regisztrált felhasználókat segítő – ún. kényelmi funkciót betöltő –
tájékoztatások, ennek megfelelően a felhasználók nem hivatkozhatnak alappal arra, hogy
valamely jogot azért nem gyakoroltak, vagy kötelezettséget azért nem teljesítettek, mert arról a
DKR nem küldött e-mail értesítést, vagy azt a felhasználó nem kapta meg. Erre figyelemmel
kérjük, hogy minden felhasználó fokozott körültekintéssel járjon el, a DKR-ben rögzített adatokat
és feladatokat visszatérően és folyamatosan – lehetőség szerint napi szintű belépéssel –
ellenőrizze.
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1. Intézményi felhasználók kezelése
A DKR intézményi funkciót csak regisztrált és intézményhez a megfelelő szerepkörben hozzárendelt
felhasználó használhatja. Jelen fejezet a felhasználó regisztrációját, adatainak kezelését, jelszó módosítást
mutatja be. A regisztrációt a felhasználónak kell elvégeznie.

1.1. Felhasználó regisztráció
Új felhasználó regisztrációjára a nyitóoldal a jobb felső részében található Bejelentkezés gomb
megnyomása után van lehetőség. A bejelentkezés oldalon a Felhasználó regisztrálása linkre kattintva
érhető el a regisztrációs felület.

A megjelenő adatlapot kitöltve és a Mentés gombra kattintva lehet az új felhasználót létrehozni.
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A DKR az új felhasználó regisztrációját egy megerősítéshez köti. A megadott e-mail címre küldött
levében található linkre kattintva a regisztráció véglegesül. Amennyiben a megerősítés 24 órán belül nem
érkezik meg, a DKR automatikusan törli a felhasználói regisztrációt.

A Regisztráció megerősítése gombra kattintva a DKR jelez az alábbiak szerint.

Ezt követően a felhasználó be tud jelentkezni a DKR-be.

1.2. Bejelentkezés a DKR-be
A DKR-be csak érvényes regisztrált e-mail és jelszó párossal lehet bejelentkezni. A bejelentkezési felület
a Nyitólap Bejelentkezés gombjának megnyomásával érhető el.
Felhívjuk a DKR-t használók figyelmét, hogy a kozbeszerzes.dkuzrt.hu címen elérhető DKR regisztrációs
mechanizmusa, felhasználónevei és jelszavai nem egyeznek meg a DKÜ Portálon
(https://portal.dkuzrt.hu/DKU/) használtakkal, ugyanis két külön informatikai rendszerben történik a
munkavégzés. A két rendszerben használt, esetleg azonos elnevezésű fogalmak nem feltétlenül bírnak
azonos tartalommal, így kérjük, hogy minden felhasználó különös figyelemmel járjon el.

A DKR-ben lehetőség van arra, hogy a megadott e-mail címet és jelszót a böngészőbe elmentse az
“Emlékezzen rám” jelölőnégyzet bepipálásával.
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1.3. Elfelejtett jelszó
Amennyiben a felhasználó elfelejti jelszavát, akkor a bejelentkezési felületen az “Elfelejtett jelszó” linkre
kattintva
állíthat
be
új
jelszót
magának.

A megjelenő adatlapot kitöltve a DKR egy e-mail üzenet küld a megadott címre egy linkkel, amiben meg
kell erősíteni a jelszóváltási szándékot.

E-mailben kiküldött linkre kattintva tudja véglegesíteni a jelszó változtatást.

1.4. Felhasználói adatok
A bejelentkezést követően a felhasználói adatok a felhasználói adatlapon módosíthatók. A bejelentkezett
felhasználó adatlapja minden oldalon a fejlécben felül, jobb oldalt az
menüpontot kiválasztva nyitható meg.

ikonra kattintva és Saját fiók
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Az adatlapon a Felhasználó azonosítón kívül minden adat módosítható. Amennyiben a felhasználó a
jelszavát nem szeretné megváltoztatni, akkor az Új jelszó és Új jelszó megerősítése mezőket üresen kell
hagyni. Egyéb esetben a beírt Új jelszó, ha az megegyezik az Új jelszó megerősítése mezőbe írt jelszóval,
lesz a felhasználó bejelentkezési jelszava.
Az adatlap alján a következő funkciók hajthatók végre:
1. Adatok újratöltése
• Elveti az eddig elvégzett változtatásokat az adatlapon, és újra betölti az adatlapot az
adatbázisból.
2. Mentés
• Elmenti az adatlapon lévő változtatásokat.
A fentiekhez hasonló adatlap jelenik meg akkor is, ha a felhasználói adatlap betekintési üzemmódban
jelenik meg.
o
o

A felhasználóhoz rendelt intézmények jelennek meg itt;
Az Új intézményhez csatlakozás gombra kattintva egy regisztrált szervezethez lehet a
felhasználót csatolni.
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2 Regisztrációim
A DKR intézményi funkciót csak regisztrált és legalább egy intézményhez a megfelelő szerepkörben
hozzárendelt felhasználó használhatja. Jelen fejezet az intézmény regisztrációját, adatainak kezelését és
felhasználók intézményhez rendelését mutatja be.
A Regisztrációim oldal felépítése:
•

•

•

Új szervezet regisztrációk
o Új intézmény regisztrálása
▪ a funkcióval új intézményt lehet regisztrálni. A regisztráló felhasználó
automatikusan az új intézmény ügyintézője lesz;
Dokumentumfeltöltésre/hiánypótlásra váró intézményi regisztrációk
o A kötelező csatlakozási kérelem nélküli vagy a beszerző által hiánypótlásra visszaküldött
intézményi regisztrációk jelennek meg itt.
Intézményeim

2.1 Új Intézmény regisztrálása
A linkre kattintva megjelenik az Új Intézmény hozzáadása adatlap.
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Az adatlap kitöltése közben a DKR ellenőrzi, hogy azonos Intézményi adószámmal és Intézményi névvel
két Intézmény nem regisztrálhat. A kitöltést segítendő, hogy a címek (Székhely, Levelezési cím és
Számlázási címek) bevitelekor, az Irányítószám bevitelekor a DKR automatikusan kitölti a Város mezőt.
A regisztrációs folyamat a Regisztráció gombra kattintva folytatható. Itt van lehetőség a Önkéntes
szervezet csatlakozási kérelem feltöltésére az Új fájl feltöltése gombbal.
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Az adatlap alján a Dokumentumok portlet felett a következő funkciók elvégzésére van lehetőség:
1. Adatok újratöltése
• Elveti az eddig elvégzett változtatásokat az adatlapon, és újra betölti az adatlapot az
adatbázisból.
2. Vázlat mentése
• Az elvégzett módosítások mentésre kerülnek, azonban az Új Intézményi regisztrációja
nem megy el jóváhagyásra.
3. Továbbküldés jóváhagyásra
• Elmenti az adatlapon lévő változtatásokat és DKR elküldi az Új Intézményi regisztrációt
a beszerzőnek jóváhagyásra.
A Továbbküldés jóváhagyásra gombra kattintva a DKR értesíti a felhasználót, hogy a regisztrációja
elment jóváhagyásra, aminek eredményéről (Jóváhagyás vagy Elutasítás) e-mail értesítést fog a
felhasználó kapni.

2.2.

Dokumentumfeltöltésre/hiánypótlásra váró Intézményi regisztrációk

Amennyiben az Új regisztráció során nem kerültek feltöltésre a megfelelő dokumentumok, vagy a
Beszerző
a
regisztrációt
visszaküldi
hiánypótlásra,
akkor
az
megjelenik
a
Dokumentumfeltöltésre/hiánypótlásra váró Intézményi regisztráció alatt.
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A Műveletek oszlopban megjelenő
gombra kattintva megnyílik az Intézményi regisztrációs adatlap
(lásd Új Intézmény regisztrálása) ahol a hiányzó dokumentum(ok) csatolhatók, illetve látszik a
hiánypótlásra visszaküldés indoka is.

2.3.

Intézményeim

A beszerző által jóváhagyott és a felhasználóval összerendelt intézményi regisztrációk az Intézményeim
portletben jelennek meg.
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Egy felhasználó több intézményhez is csatlakozhat, ekkor minden intézmény felsorolásra kerül. A
táblázatban a Műveletek oszlopban a következő funkciókat lehet végrehajtani:
1. Adatok megtekintése (
) gombra kattintva megnyílik az intézmény adatlapja betekintési
üzemmódban. Az adatlap felépítése megegyezik az Új intézmény regisztrálása adatlappal
azonban itt az adatok nem módosítható és csak a Nyomtatási kép és Dokumentum letöltés funkció
érhetők el.
2. Adatok szerkesztése (
) gombra kattintva megnyílik az intézmény adatlapja szerkesztő
üzemmódban. Ez a funkció csak az Ügyintézői jogosultsággal rendelkező felhasználóknak érhető
el.
A fentieken kívül Új intézményhez csatlakozásra is van lehetőség.

2.3.1. Új intézményhez csatlakozás
Az Új intézményhez csatlakozás gombra kattintva megjelenik egy kereső felület, ahol a már regisztrált,
de a felhasználóhoz még nem rendelt intézmények között lehet keresni.
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A Regisztrált Intézmények keresése gombra kattintva a DKR megkeresi a szűrési paramétereknek
megfelelő intézményeket és megjeleníti a találati listában. A Műveletek oszlopban a Csatlakozás (
gombra kattintva a felhasználó kezdeményezheti az intézményhez való csatlakozást.

)

Ezt a csatlakozási kérelmet az Intézmény ügyintézője hagyja jóvá és adja meg a felhasználó szerepkörét.
Elvégezhető műveletek:
1. Mégsem, a felület bezáródik, nem kerül a felhasználó egyik intézményhez sem csatolásra.
2. Új intézmény felvétele, amennyiben a keresés során a csatlakozni kívánt intézmény nem található,
akkor lehetőség van új intézmény rögzítésére (lásd Új intézmény regisztrálása).

2.3.2. Intézményi adatok
Intézmény szerkesztésére, az adatok módosítására csak az intézményi ügyintézők jogosultak. Az adatok
szerkesztése (

) gombra kattintva feljön az adatlap:
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Az adatlapon a következő funkciókat lehet végrehajtani:
1. Felhasználók kezelése
a. Az intézményhez rendelt felhasználók listája táblázatban megjelenik a felhasználói
jogosultságokkal együtt. A Jogosultságok oszlopban a következők állíthatók be:
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i. Ügyintéző: a felhasználó teljes jogosultsággal rendelkezik, láthatja és
módosíthatja az Intézmény eljárásait, megrendeléseit, és módosíthatja maga az
Intézmény szervezeti adatait is.
ii. Felhasználó: a felhasználó olyan jogosultsággal rendelkezik, hogy láthatja és
módosíthatja, de nem sztornózhatja az Intézmény eljárásait, megrendeléseit, és
nem módosíthatja magát az Intézmény szervezeti adatait.
iii. Beszerző: a felhasználó eléri az Egyedi beszerzések menüpontot, így részt vehet
a nem Kbt hatálya alá tartozó eljárásokon
iv. Megtekintő: a felhasználó csak megtekinteni tudja az eljárások és megrendelések
adatlapjait
b. A jogosultság módosításokat a legördülő lista melletti Mentés ( ) gombra kattintva
lehet érvénybe léptetni. A mentéskor a DKR ellenőrzi, hogy legalább egy felhasználó
Ügyintéző maradjon a módosítás után.
c. A Műveletek oszlopban a következő funkciók érhetők el:
i. Felhasználó törlése ( ). A gombra kattintva a felhasználó törlésre kerül. A
törlés előtt a DKR ellenőrzi, hogy legalább egy felhasználó Ügyintéző maradjon
a törlés után.
ii. Felhasználó adatlapjának megtekintése ( ). A gombra kattintva megjelenik a
Felhasználó adatlapja betekintési üzemmódban (lásd Felhasználói adatok).
d. Az Intézmény adatlapon a Felhasználó hozzáadása gombra kattintva megjelenik egy
kereső felület, ahol a már regisztrált, de az adott intézményhez még nem rendelt
felhasználók között lehet keresni.

A Keresés gombra kattintva a DKR megkeresi a szűrési paramétereknek megfelelő
felhasználókat és megjeleníti a találati listában. A Műveletek oszlopban az Intézményi
adatoknál leírt szerepkörök körül lehet választani. A felhasználó a megfelelő szerepkörrel
a Csatlakozás (

) gombra kattintva menthető el.

2. Ajánlatkérő nevében eljáró szervezet hozzáadása
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A felhasználói lista alatt található meg az ajánlatkérő nevében eljáró szervezetek listája.
Ide az intézmények ügyintézői tudnak hozzáadni szervezeteket az Ajánlatkérő nevében
eljáró szervezet hozzáadása gomb megnyomásával.

A szűrő mezők segítségével a kívánt szervezet könnyen megtalálható, a műveletek
oszlopban lévő (
) gomb használatával pedig egy kérés küldhető a kiválasztott
szervezet felé. Amennyiben a másik intézmény jóváhagyja ezt a kérés, akkor feltüntetésre
fog kerülni a korábban említett listában, melynek eredményeként bizonyos folyamatokat
elláthat a megbízó intézmény nevében.
3. DKR-ben lehetőség van jogutód-jogelőd kapcsolat kialakítására. Ez csak egy névleges kapcsolat,
mely jogosultságokat nem biztosít az érintett szervezeteket felhasználói számára.
Jogelődök vagy jogutódok megnevezése: a
gombra kattintva
keresőfelület nyílik meg amelyben megkereshető a jogelőd vagy jogutód intézmény.

A szűrőmezők használatával kikereshetők az érintett felek, a találati listában a kapcsolat típusát
(jogelőd/jogutód) és a kapcsolat bejegyzésének dátumát ki kell tölteni, majd a
gombra
kattintani. A gomb megnyomásával a kérelem megjelenik a jogelődként/jogutódként megnevezett
szervezetnél, melyet e szervezet tud elbírálni. Jogutódlási folyamatot csak az adott szervezetnél
ügyintézői jogosultsággal rendelkező felhasználó jogosult megindítani, illetve jóváhagyni.
A kérelmeket a fogadó fél az intézményi nyitólap „Jogutódlási kérelmek” munkakosárban
találhatja meg. A munkakosár oszlopaiból tájékozódhat a kérelem jogutódlásra vonatkozó
adatairól (kérelem típusa; jogutódlás dátuma). A Műveletek oszlopban található

gombra
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kattintva megjelenik az intézményi adatlap és az oldal alján található jóváhagyás és elutasítás
gombokkal kezelhető a kérelem.

4. Adatok módosítása
Az elvégzett módosítások mentésre kerülnek.
A fentiekhez hasonló adatlap jelenik meg akkor is, ha az intézményi adatlap betekintési üzemmódban
jelenik meg. Ekkor a Felhasználók listájában csak a Felhasználó adatlapjának megtekintése gomb jelenik
meg az adatlapon. Az intézmények publikus adatai között pedig a Felhasználók listája nem jelenik meg.

3. Intézményi nyitólap
Egy felhasználó több Intézményhez is tartozhat egyszerre. Ha a felhasználó tagja egy vagy több
Intézménynek,
bejelentkezés
után
az
Intézményi
nyitólap
fogadja:

Minden menüpont részletesebben kifejtésre kerül a hozzá kapcsolódó megfelelő menüpont alatt Az
intézményi felhasználók a szerepkörtől függően az egyes portletekben (részekben) szűkített
funkcionalitással találkozhatnak. Jelen dokumentum az összes funkció ismertetését tartalmazza.

3.1. Megrendelések / Versenyújranyitások
A Megrendelés / Versenyújranyitások részben olyan munkakosár jelenik meg, ami szállítói teljesítésre
váró megrendeléseket, illetve a versenyújranyitásokat különböző állapotban (előkészítés alatti, pályázás
alatti, elbírálásra váró és szerződéskötésre váró) mutatja.
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Az egyes feladatlisták leírását a további fejezetekben részletezzük.

3.2. Igénykezelés
Az igénykezelés részben egy olyan munkakosár jelenik meg, amik dokumentum feltöltésre váró vagy
hiánypótlásra váró (a jóváhagyást követően azok valamilyen indokkal vissza lettek küldve az
intézménynek hiánypótlásra) igények feladatlistája tartalmazza.

A feladatlista leírását az Igénykezelés fejezetben részletezzük.

3.3. Felettes szervként kérelmek elfogadása
Amennyiben az intézmény (pl: a DKÜ) felettes szervként megjelölésre került egy másik intézménynél,
akkor a felettes hatáskörből kifolyólag kérelmeket tud elfogadni a másik intézmény helyett.

3.4. Intézményeim
A felhasználóhoz tartozó Intézmények listáját tartalmazza (bármelyik szerepkör).
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Egy felhasználó több intézményhez is csatlakozhat, ekkor minden intézmény felsorolásra kerül. A
táblázatban a Műveletek oszlopban a következő funkciókat lehet végrehajtani:
1. Adatok megtekintése (
) gombra kattintva megnyílik az intézmény adatlapja betekintési
üzemmódban. Az adatlap felépítése megegyezik az Új intézmény regisztrálása adatlappal
azonban itt az adatok nem módosítható és csak Dokumentum letöltés funkció érhető el.
2. Adatok szerkesztése ( ) gomb kizárólag az Ügyintéző jogosultsággal rendelkező felhasználók
számára érhető el. Erre kattintva megnyílik az intézmény adatlapja szerkesztő üzemmódban.
A fentieken kívül Új intézményhez csatlakozásra is van lehetőség.

3.5.Felhasználók hozzáadási kérelme az Intézményhez
Itt található azon felhasználók listája, amelyek a bejelentkezett felhasználó valamelyik Intézményéhez
csatlakozási kérelmet nyújtottak be.

A Műveletek oszlopban található Adatok megtekintése (
) gombra kattintva megnyílik a Csatlakozási
kérelem elbírálása adatlap, ahol az adott kérelem jóváhagyható vagy elutasítható.
Új kérelem érkezésekor az Intézmény ügyintézője (ügyintézői) e-mail értesítést kap(nak).
Az elbíráló adatlap felépítése a következő:
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Az adatlapon a következő műveletek hajthatók végre:
1. Jóváhagyva
• A csatlakozási kérelmet a felhasználó jóváhagyja. A felhasználó Felhasználói
jogosultságot kap az intézményhez.
2. Visszautasítva
• A csatlakozási kérelmet a felhasználó visszautasítja. A visszautasításhoz megjegyzést is
kell írni.

Mind jóváhagyás, mind visszautasítás esetén, ez utóbbinál az indokkal kiegészítve, a döntésről a
felhasználó, aki kérvényezte a csatlakozást, e-mail értesítést kap.

4. Termékkereső
A Termékkereső menüpontra kattintva bejön a termékkereső felület, ahol többféle keresési- és szűrési
funkcióval lehet megtalálni a kívánt termékeket. Alapból a felület nem jelenít meg semmilyen terméket,
hanem csak szűrési paraméterek megadása és a keresés gomb megnyomása után fognak megjelenni a
termékek.

4.1. Termékek rendezése
1. Alapértelmezetten a termékek Ár szerint növekvő sorrendben jelennek meg.
2. A sorba rendezési szempontot van lehetőség módosítani balközépen. A következőket lehet
kiválasztani a legördülő menüből:
a. Ár szerint növekvő;
b. Ár szerint csökkenő;
c. Cikkszám szerint növekvő;
d. Cikkszám szerint csökkenő;
e. Név szerint növekvő;
f. Név szerint csökkenő.

4.2.

Termékek keresése és szűrése

A termékek keresését a felület négy blokkja segíti a felhasználók számára:
•
•
•
•

Kedvelt keresési termékkategóriák;
Termékkategóriák;
Kiemelt adatok;
Termék tulajdonságok.
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A Kedvelt keresési termékkategóriákban megjelenítésre kerültek a leggyakrabban keresett/rendelt
kategóriák, melyek hiperhivatkozáshoz hasonlóan működnek. A kívánt kategóriára nyomva a kereső
azonnal megjeleníti a kategóriába tartozó rendelhető termékeket.

A Termékkategóriák rész a kategóriák szerinti részletesebb lebontást tartalmazza, ahol adott kategórián
belül navigálni lehet a kategória blokkjában található nyíl piktogramokkal.

A kategória aktuális szintjébe tartozó alkategóriák megjelenítésre kerülnek a blokkon belül. Miután
sikerült megtalálni a keresett kategóriát, arra rányomva az kijelölésre kerül és ezzel egyidőben a blokk
tartalma is változik és megjelennek a kiválasztott kategória alkategóriái is (amennyiben az adott
kategóriában létezik ilyen). A kijelölés meglétéről úgy lehet meggyőződni, hogy a kategória kereső rész
aljára görget a felhasználó, ahol a legalsó blokk alatt megjelenítésre kerül, hogy mely kategória került
kiválasztásra, és annak a kategóriának milyen felsőbb szintjei vannak.

A kijelölt kategória törlését a sor végén található „x” piktogrammal lehet megtenni.

A kiemelt adatok szerinti szűrési blokk a termékekre vonatkozó adatok alapján szűkíti a találati listát:
-

Cikkszám;
Név;
Gyártó;
Termék típus;
Termék leírás;
KM azonosító;
Szerződés azonosító;
Szállító neve;
Termék szerepkör.
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A szűrőmezők önmagukban is működnek, viszont, ha egy Keretmegállapodás kiválasztásra került, akkor
a Szállítók mező tartalma befrissül és már csak azokat a szállítókat lehet kiválasztani, akik a
keretmegállapodások szerződéseiben szerepelnek.

A termékkereső felület jobb oldalán található a terméktulajdonságok szerinti szűrési lehetőség. Ebben a
blokkban csak akkor jelennek meg a tulajdonság mezők, ha kiválasztásra került már egy termékkategória.
Termékkategória kiválasztása nélkül a blokk üres.

A keresési paraméterek beállítása után a Keresés gombbal végezhető el a lekérdezés, melynek eredményét
a szűrési lehetőségek alatt jelenít meg a felület.
A keresett termékek alapesetben a csempe nézetben jelennek meg. Egy csempén látható a termék képe
(ha fel van töltve), cikkszáma, valamint a különböző szerződések azonosítói és a nettó egységárak. Egy
csempén belül az árak növekvő, elől a legkisebb, sorrendben jelennek meg.
Az árak mellett található Adatlap ( ) gombra kattintva megtekinthetjük a termék adatlapját. Az
adatlapon megtalálható minden információ az adott termékről.
Az adatlap tetején a jobb felső sarokban jelennek meg a nézet választó:
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1. Csempe nézet, ikonja:
2. Lista vagy táblázat nézet, ikonja:
A nézetek közötti átváltás megtartja a keresési, szűrési és rendezési beállításokat.
Táblázat nézetben is a terméklista alapértelmezetten nettó listaár szerint növekvő sorrendben jelenik meg.
A sorrendezés ebben a nézetben a táblázat fejlécében található oszlopok szerint a nyilak segítségével
átrendezhető növekvő vagy csökkenő sorrendbe.
A találati lista excel és pdf formátumba kiexportálható a találati lista jobb felső sarkában található azonos
elnevezésű gombokkal.

4.2.1. Termék adatlap
A termék adatlap a termékre vonatkozó információkat tartalmazza olvasható formában. Az adatlapra egy
példa:
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Legfelül a termék általános adatai, cikkszáma, neve, egységára stb. jelenik meg. Ez alatt táblázatos
formában láthatók a termék képei, egyedi tulajdonságai (ami alapján szűrni lehet a termékre) valamint a
termék rendelhetősége. Kiegészítő és Opcionális termék esetén ebben a táblázatban jelennek meg a
főtermék adatai, amihez az adott termék tartozik. A táblázatok alatt a Keretmegállapodás adatai találhatók.
Az adatlap alsó részében pedig a termék szállítói láthatók táblázatos formában.

5. Igénykezelés
Figyelem! A DKÜ rendelet alapján az érintett szervezetek az éves informatikai beszerzési tervek és
igények benyújtására szolgáló DKÜ Portálon (https://dkuzrt.hu/portal/) nyújtják be informatikai
beszerzési igényeiket. A DKÜ Portálon jóváhagyott igényt kell rögzíteni a DKR-ben is.
Az intézmények a következő funkciókat tudják ellátni a Tervezés és igénykezelés oldalon:
1. igényeket kezelni:
a. újat létrehozni;
b. meglévőket keresni;
c. dokumentum feltöltésre váró igényeiken feladatot végrehajtani;
d. dokumentum hiánypótlásra váró igényeiken feladatot végrehajtani.

5.1. Igénykezelés
Az igények kezelése részben az intézmény két tevékenységet tud végrehajtani:
1. Új igényt rögzíteni;
2. Korábbi igényeket keresni.
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5.1.1. Új igény rögzítése
Az Új igény rögzítése linkre kattintva lehet új igény rögzítését kezdeményezni, melynek hatására a
következő adatlap jelenik meg:

Az adatokat a következőképp kell kitölteni:
•
•
•
•
•

•

DKÜ portál Igény azonosító: első lépésben meg kell adni a létrehozandó igény a DKÜ portálon
lévő párjának azonosítóját (I/xxx/2022/yyyyyy).
Igény tárgya: Megnevezéssel ellátni szükséges.
Intézmény: amennyiben egy felhasználó több intézményhez is csatlakozott, akkor az intézményt
ki kell választani. Ha csak egy intézmény van, akkor az automatikusan kiválasztásra kerül.
Igény típusa: a mező az intézmény kiválasztása után jelenik meg az adatlap tetején, amennyiben
a kiválasztott intézmény „Kötelezett” típusú.
Beszerzéseket az "Ajánlatkérő nevében eljáró szervezet" kezeli (checkbox): amennyiben a mező
kipipálásra kerül, akkor a létrejövő igényre beszerzéseket csak az ajánlatkérő nevében eljáró
szervezet folytathat le. Ilyen intézmények közötti kapcsolat kialakítására az intézményi adatlapon
van lehetőség (lásd: Intézményi adatok).
Megjegyzés: egyéb megjegyzést lehet fűzni az igényhez.
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•

Keretmegállapodás: meg kell keresni azt a keretmegállapodást, amihez az igényt be szeretné a
felhasználó jelenteni.

•

A Keretmegállapodás hozzáadása ( ) gombra kattintva megjelenik egy felugró ablakban,
amiben ki kell választani a megfelelő keretmegállapodást. A Keresés gombra kattintva a DKR
megkeresi a szűrési paramétereknek megfelelő keretmegállapodásokat és megjeleníti a találati
listában. A Műveletek oszlopban a Keretmegállapodás hozzáadása (
felhasználó kiválaszthatja a megfelelő keretmegállapodást.

) gombra kattintva a

A kiválasztást követően a Keretmegállapodás tárgya megjelenik az Igény adatlapon, ahol
lehetőség van a keretmegállapodás igény összerendelés megszűntetésére a megjelenő
•
•

•

•

Keretmegállapodás törlése (
) gombra kattintással.
Becsült nettó érték (Ft): meg kell adni az értéket, mely értéknek meg kell egyeznie a DKÜ
Portálon benyújtott igény összegével.
Feltételes közbeszerzés (checkbox): amennyiben a mező kipipálásra kerül, akkor a létrejövő
igényre közvetlen beszerzés indítására nincs lehetőség, csak versenyújranyitásos beszerzés
bonyolítható le.
Kiegészítés a következő igényhez: lehetőség van korábbi már jóváhagyott igényhez
kiegészítésként létrehozni az aktuális igényt. Ebben a legördülő listában a jóváhagyott igények
jelennek meg. Kiegészítő igény benyújtása esetén a megjegyzés mezőben kell indokolni a
kiegészítő igény szükségességét.
Beszerzéseket az "Ajánlatkérő nevében eljáró szervezet" kezeli: ezt bepipálva, az igényre csak az
intézmény felettes szervezete (pl. a DKÜ) tud a jövőben megrendeléseket és
versenyújranyitásokat indítani.

Igény élettartama:
Az igény élettartama attól függően változik, hogy az intézmény kötelezett vagy önkéntes csatlakozó,
illetve, hogy milyen típusú igény került benyújtásra:
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•
•

Önkéntes csatlakozók részére jóváhagyás dátumától számított 10 munkanap (10. munkanap utáni
00:00);
Kötelezett szervezetek részére:
o 15 millió Ft alatti becsült érték esetén 10 munkanap;
o 15 millió Ft vagy afeletti becsült érték esetén az igény típusa mezőtől függően:
▪ normál és rendkívüli beszerzési igény esetében 30 munkanap;
▪ üzemszerű működést biztosító beszerzési igény esetében 10 munkanap.

A lejárt státuszban lévő igényekre az intézmények már nem tudnak rendelési folyamatot indítani. A
jóváhagyott státuszban és igény érvényessége aktív értékkel szereplő igényeknél a DKÜ hivatali
adminisztrátor jogosultsággal rendelkezők az igény érvényességét lejárt státuszba tudják tenni, az erre a
célra az igényadatlapra kihelyezett funkciógombbal.
Hiánypótlás státuszban lévő igények automatikusan lejárt státuszba kerülnek a hiánypótlásra küldés
dátuma után 30 nappal.

Az új igény létrehozása a Tovább a dokumentumok feltöltéséhez gombra kattintással folytatható.
Ekkor a képernyő alján megjelenik a dokumentum feltöltési rész, ahol a megfelelő dokumentumokat
csatolni lehet:

A dokumentum feltöltést követően az új igény adatlap alján (a Dokumentumok felett) megjelenő
gombokkal lehet a folyamatot továbbléptetni:
1. Adatok újratöltése
• Elveti az eddig elvégzett változtatásokat az adatlapon, és újra betölti az adatlapot az
adatbázisból.
2. Vázlat mentése
• Elmenti az adatlapon lévő változtatásokat.
3. Folytatás
• Ha minden kötelező mező ki van töltve és minden kötelező dokumentum fel lett az
igényhez csatolva, akkor az igényt jóváhagyásra küldi a DKR.
4. Törlés
• Ennek hatására a DKR megszakítja az igény létrehozását.
Amennyiben az igényt a felhasználó elküldi jóváhagyásra, akkor a DKR a következő üzenet küldi a
felhasználónak:
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Az elbírás eredményéről (Jóváhagyás / Elutasítás / Hiánypótlás) a felhasználó e-mail értesítést kap.

5.1.2. KERESÉS Igények között
Az Igények keresése linkre kattintva megjelenik a kereső felület.

A Keresés gombra kattintva a DKR megkeresi a szűrési paramétereknek megfelelő igényeket és
megjeleníti a találati listában. A Műveletek oszlopban az Adatok megtekintése (
lehet az igényt megnyitni betekintési módban.

) gombra kattintva
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Az adatlapon a következő műveleteket lehet végrehajtani:
1. Új kiegészítő igény hozzáadása gombra kattintva lehet az adott igényhez egy új kiegészítő igényt
rögzíteni. A kiegészítő igény folyamata megegyezik a „normál” igény folyamatával.
2. Dokumentumok:
a. letölthetők és
b. paramétereik megtekinthetők.

5.1.3. Dokumentum feltöltésre váró igények
A feladatlistában a dokumentum feltöltésre váró igények jelennek meg:

A Műveletek oszlopban található Adatok megtekintése (
) gombra kattintva lehet az igényt megnyitni.
Az adatlapon ugyan azok a műveletek végezhetők el, mint Új igény létrehozása esetén.

5.1.4. Dokumentum hiánypótlásra váró igények
A feladatlistában a dokumentum hiánypótlásra váró (a beszerzői jóváhagyást követően azok valamilyen
indokkal vissza lettek küldve az intézménynek hiánypótlásra) igények jelennek meg.
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A Műveletek oszlopban található Adatok megtekintése (
) gombra kattintva lehet az igényt megnyitni.
Az adatlapon ugyan azok a műveletek végezhetők el, mint Új igény létrehozása esetén.

6. Megrendelések
A Megrendelések menüben az intézmények a következő funkciókat és feladatkosarakat érik el:
•
•
•
•
•
•
•

Új megrendelés indítása;
Keresés megrendelések között;
Dokumentum feltöltésre váró megrendeléseket kezelni;
Teljesítésre váró megrendeléseket kezelni;
Stornózás jóváhagyására váró megrendeléseket kezelni;
Stornózás jóváhagyására váró teljesítéseket kezelni;
Megrendelés lezárása aktuális teljesítéssel visszaigazolását kezelni.

6.1. Új megrendelés indítása
Megrendeléseket az intézmények a Termékkereső oldalon tudnak kezdeményezni. Ezt vagy a baloldali
menüből érik el, vagy a Megrendelések menü Új megrendelés indítása hivatkozásra kattintva.
A termékek fejezetben ismertetett keresést és szűrést követően a találati listában lévő termékeknél
megjelenik egy Kosárba (

) gomb, melynek megnyomásával az adott termék bekerül a kosárba.

6.1.1. Kosár
A termék(ek) kosárba helyezésekor megjelenik az oldalon a Kosár is.

A kosár láthatósága a jobb felső sarokban található gombra kattintva ki- és bekapcsolható.
A kosárban lehetőség van a termék mennyiségét változtatni:
•

beírással

•

a

vagy

mezőben a fel- és le- nyíllal.
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Mindkét esetben a DKR ellenőrzi a termékhez beállított minimális rendelhető mennyiséget és a rendelési
egységeket. Például, ha a termék rendelési egysége 6 és a minimálisan rendelhető mennyiség 12, akkor a
lehetséges értékek 12, 18, 24, stb.
A termékek a kosárból egyesével a Műveletek oszlopban található Törlés (
A teljes kosár a Kosár ürítése gombbal üríthető ki.

) gombbal távolíthatók el.

A Kosárból a Megrendelés összeállítása - 1. lépés: Kosár kiválasztás gomb megnyomásával lehet
továbblépni, ha minden szükséges termék bekerült a kosárba. Ekkor jelenik meg az Intelligens kosár oldal.

6.1.2. Intelligens kosár
A DKR a termékeket keretmegállapodásonként és azon belül szerződésenként csoportosítva jeleníti meg
itt. A konkrét megrendeléseket ezen csoportok mentén lehet elindítani.

Az intelligens kosárban is lehetőség van a termékek mennyiségét módosítani vagy a terméket törölni. A
módosítások végrehajtásakor a DKR automatikusan újraszámolja az Összesen sorban a megrendelés
Nettó árát és beszerzési díjjal növelt bruttó árát.
Az Intelligens kosárban végrehajtható további funkciók:
1. Exportálás: az intelligens kosár tartalma Excel fájlba vagy Pdf. formátumba exportálható ki.
2. Vissza a termékekhez: a gomb hatására megjelenik a Termék oldal, a kosárral és minden szűrés,
keresés, rendezés a korábbi állapotnak megfelelően jelenik meg.
A folyamat a Megrendelés összeállítása - 2. lépés: Rendelési egységek gombra kattintással folytatható.

6.1.3. Megrendelés folyamata
Az intelligens kosárban a Megrendelés összeállítása - 2. lépés: Rendelési egységek gombra kattintva
elindul a tényleges megrendelés folyamata és megjelenik a Megrendelés adatlapja.
Az adatlapon a következő adatok megadására van lehetőség:
•
•
•

Ajánlatkérő nevében eljáró szervezet.
Finanszírozás: EU-s vagy Hazai.
Igény:
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lehetőség van a legördülő listából kiválasztani egy már jóváhagyott igényt, ami a
termék(ek) keretmegállapodásához nyújtott be az intézmény korábban.
1. Rendelési egységnél a számlázási és szállítási címek:
o lehetőség van az intézmény regisztrálásakor vagy később módosításkor megadott
számlázási címei közül választani a legördülő listából (ekkor a cím részletei beíródnak a
megfelelő mezőkbe, amik tovább szerkeszthetők) vagy
o új cím megadására. Ez utóbbi esetben a DKR az Irányítószám megadásakor
automatikusan kitölti a Várost.
Teljesítéskor értesítendő személy adatai.
Szállítási határidő.
o

•

•
•

A Rendelési egység hozzáadása gombra kattintva a felület létrehoz egy új rendelési egységet. Ebben az
esetben még a kosárban beállított mennyiséget veszi alapul a DKR és az összes rendelési egységnél
beállított mennyiségi számok összegének meg kell egyeznie a kosárban megadottal. Ellenkező esetben a
megrendelés nem hozható létre. Erről hibaüzenet is figyelmezteti a felhasználót. Kötelező megadni a
Nyertes Ajánlattevők (közös ajánlattevők) vonatkozásában a teljesítéssel kapcsolatban a következőket:
a. Teljesítési határidő
b. Folyamatos teljesítés (Igen/nem)
c. amennyiben folyamatos a teljesítés ütemezése (Havi/Negyedéves/Féléves/Éves)
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A folyamat a Megrendelés összeállítása – 3. lépés: Dokumentumok feltöltése gombra kattintva léptethető
tovább, ha DKR már nem észlel semmilyen hibát.
Feltöltve a megfelelő dokumentumokat a következők lehetségesek:
1. Adatok újratöltése: elveti az utolsó módosításokat, visszaáll a korábbi mentett állapotra.
2. Vázlat mentése: elmenti az adatlapot az adatbázisba.
3. Megrendelés feladás!: elküldi a megrendelést a szállítónak (konzorcium vezető, egyéni
ajánlattevő, fővállalkozó) jóváhagyásra.
4. Megrendelés sztornózása: az indoklás megadása után az intézmény sztornózhatja a megrendelést.
Erről a szállító e-mail értesítést kap és a DKR-ben a sztornózást jóvá kell hagynia.
A megrendelés folyamata a Megrendelés feladás! gombra kattintva folytatható, amiről a DKR a következő
üzenettel értesíti a felhasználót:

A szállító az új megrendelés érkezéséről és annak elbírálásáról e-mail értesítést kap.

6.2. Megrendelés keresése
Az intézmény a saját megrendelései között a Megrendelések kezelése funkcióban kereshet.

A Keresés gombra kattintva a DKR megkeresi a szűrési paramétereknek megfelelő megrendeléseket és
megjeleníti a találati listában. A találati lista alapértelmezetten a Megrendelés indításának dátuma szerint
csökkenő sorrendben jelenik meg. A sorrend az oszlop fejlécekben található nyilakra kattintással
átrendezhető. A Műveletek oszlopban az Adatok megtekintése ( ) gombra kattintva a felhasználó
megnyithatja az adott megrendelése adatlapját betekintési üzemmódban.
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6.2.1. Dokumentum feltöltésre váró megrendelések
Ez a feladatlista azokat a megrendeléseket tartalmazza, amiket még az intézmény nem indított meg,
hanem félbehagyta a dokumentumok feltöltésekor. A megrendelést az Adatok megtekintése ( )
gombbal lehet megnyitni, mely a Megrendelés összeállítása – 3. lépés: Dokumentumok feltöltése fázisban
lesz. Az itt elvégezhető funkciók leírása a 4.2.3 Megrendelés folyamata részben megtalálható.

6.2.2. Teljesítésre váró megrendelések
A Teljesítésre váró megrendelések részben megjelenő feladatlista azokat a megrendeléseket tartalmazza,
amik teljesítésre / részteljesítésre várnak. A teljesítést akár az intézmény, akár a szállító felhasználója
elvégezheti.

A Műveletek oszlopban található Adatok megtekintése (
adatlap, ahol a teljesítés vagy részteljesítés rögzíthető.

) gombra kattintva megnyílik a Rész teljesítés

Az adatlapon meg kell adni az adott részteljesítésben leszállított termékek mennyiségét a Most leszállított
mennyiség oszlopban található mezőben:
•

beírással

•

a

vagy

mezőben a fel- és le- nyíllal.

A megadott értékek alapján a DKR újraszámolja a táblázat alatti értékeket:
•
•

Most leszállított termékek nettó ára;
Most leszállított termékek bruttó ára.

Az adatlapon végrehajtható műveletek:
1. Megrendelés adatlap
A gomb megnyomására a felhasználó átléphet a megrendelési adatlapra.
2. „Most leszállított mennyiség” oszlop kitöltése a még teljesíthető mennyiség darabszámaival
(Összes)
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A gomb megnyomására az oldal kitölti az össze felsorolt termékre vonatkozóan a Most
leszállított mennyiség oszlopot a megrendelés fennmaradó teljesítetlen mennyiségének
darabszámával.
3. Teljesítés
A gomb megnyomására a rögzített adatok mentésre kerülnek, mint egy új részteljesítés.
4. Megrendelés lezárása az aktuális teljesítési számokkal
Ez a gomb csak akkor fog megjelenni, ha már van legalább egy részteljesítés rögzítve a
megrendelésnél. Megnyomására az indoklási ablak ugrik fel, ahol meg kell adni, hogy
miért kerülne lezárásra a megrendelés az aktuális teljesítési számokkal, majd a DKR
elküldi a kérelmet a szállítóhoz jóváhagyásra. Amennyiben a szállítói oldalon
jóváhagyásra kerül ez a kérelem, a megrendelés Részteljesítéssel lezárva állapotba kerül.
A teljesítési folyamat akkor zárul le, ha a részteljesítésben leszállított mennyiség eléri a megrendelésben
megadott mennyiséget, vagy lezárásra kerül az aktuális teljesítési számokkal.

6.2.3. Pénzügyi teljesítések
Amennyiben egy megrendeléshez már tartozik legalább egy teljesítés, akkor a szállító rögzíteni tudja az
ahhoz tartozó pénzügyi teljesítést is. E kapcsán intézményi felhasználóknak nincs semmi teendőjük.
A rögzített pénzügyi teljesítéseket a megrendelés adatlapján tudják megtekinteni.

6.2.4. Sztornózás jóváhagyására váró teljesítések
Egy teljesítés bármikor megszakítható, sztornózható. Akár az intézmény, akár a szállító
(kezdeményezheti) sztornózhatja az adott teljesítést egy megrendelésen belül. Ekkor a másik fél egy email értesítést kap a sztornózásról és a teljesítés megjelenik a Sztornózás jóváhagyására váró teljesítések
feladatlistában.

A Műveletek oszlopban az Adatok megtekintése (
adott teljesítés adatlapját betekintési üzemmódban.

) gombra kattintva a felhasználó megnyithatja az

A megnyitott adatlap:
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Az adatlapon látható a sztornózáskor megadott indok, mint megjegyzés.
Az adatlapon a következő műveletek hajthatók végre:
1. Sztornózás jóváhagyása, a sztornózás jóváhagyásra kerül. A teljesítésen szereplő rész- és
pénzügyi teljesítések is ezzel sztornózásra kerülnek.
2. Visszautasítva, a sztornózás visszautasításra kerül, és a teljesítés továbbra is rögzítve marad a
megrendelésnél. A visszautasítás okát meg kell adni.
6.2.4.1. Teljesítések sztornózása
Teljesítéseket úgy lehet sztornózni, hogy a kérdéses megrendelést kikeresve megnyitjuk a megrendelési
adatlapot, vagy rögtön a teljesítésre keresünk rá. A megrendelési adatlapon a teljesítéseket egy külön
táblázatban listázza a DKR, megjelölve minden teljesítés aktuális státuszát:

Amennyiben egy jóváhagyott teljesítést szeretne sztornózni, akkor a Műveletek oszlopban az Adatok
megtekintése (
) gombra kattintva a felhasználó megnyithatja az adott teljesítés adatlapját, melynek
jobb alsó sarkában megtalálja a Teljesítés sztornózása gombot. Ennek megnyomására a DKR elküldi a
sztornózási kérelmet a szállító felé. Csakis a másik fél jóváhagyása után válik sztornózottá egy teljesítés.

6.2.5. Sztornózás jóváhagyására váró megrendelések
A Megrendelés bármikor megszakítható, sztornózható. Akár az intézmény, akár a szállító
(kezdeményezheti) sztornózhatja a megrendelést. Ekkor a másik fél egy e-mail értesítést kap a
sztornózásról és a megrendelés megjelenik a Sztornózásra jóváhagyására váró megrendelések
feladatlistában.
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A Műveletek oszlopban az Adatok megtekintése (
) gombra kattintva a felhasználó megnyithatja az
adott megrendelés adatlapját, ahol látható a sztornózáskor megadott indok, mint megjegyzés.
Az adatlapon a következő műveletek hajthatók végre:
1. Sztornózás jóváhagyása, a sztornózás jóváhagyásra kerül. A megrendelésen szereplő rész- és
pénzügyi teljesítések is ezzel sztornózásra kerülnek.
2. Visszautasítva, a sztornózás visszautasításra kerül, és a megrendelés folytatódik.
6.2.5.1. Megrendelések sztornózása
Megrendeléseket úgy lehet sztornózni, hogy a kérdéses megrendelést kikeresve megnyitjuk a
megrendelési adatlapot. Az adatlap jobb alsó sarkában megtalálja a Megrendelés sztornózása gombot.
Ennek megnyomására egy felugró ablakban meg kell adni egy indokot a sztornozási kérelem mellé, majd
a Rendben gomb megnyomására a DKR elküldi a sztornózási kérelmet a szállító felé. Csakis a másik fél
jóváhagyása után válik sztornózottá egy megrendelés.

6.2.6. Megrendelés lezárása aktuális teljesítéssel visszaigazolása
Amennyiben a szállító egy részben teljesített megrendelésnél le akarja zárni a megrendelési folyamatot
az aktuális teljesítési számokkal, akkor erre lehetősége van, viszont az intézmény jóváhagyása is kell
ehhez. Az ilyen megrendelések fognak megjelenni a Megrendelés lezárása aktuális teljesítéssel
visszaigazolása feladatlistában.

A Műveletek oszlopban az Adatok megtekintése (
) gombra kattintva a felhasználó megnyithatja az
adott megrendelés adatlapját, ahol látszik a teljesítésre megadott indok, mint megjegyzés.
Az adatlapon a következő műveletek hajthatók végre:
1. Jóváhagyva: a megrendelés az adott teljesítési számokkal befejeződik.
2. Visszautasítva: a megrendelés tovább folytatódik és további teljesítések rögzíthetők fel.

7. Versenyújranyitások
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
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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 DKR-ben
tudja közzétenni (erről a keretmegállapodásban megadott kapcsolattartók email értesítést kapnak,
valamint a DKR-ben elérhetővé válik számukra a feltöltött anyag). Amennyiben az Intézmény módosítja
a közbeszerzési dokumentumokat, új verziót tölt fel a valamely dokumentumból vagy új ajánlattételi
határidőt állapít meg, a DKR az eljárás ügyintézőinek és a keretmegállapodásban részes ajánlattevőknek
is email értesítést küld.
Az ajánlatok bontása az ajánlattételi határidő lejártát követően, ~10 perc elteltével, felhasználói
beavatkozás nélkül automatikusan megtörténik. 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 felvilágosításadást, adott esetben
aránytalanul alacsony ár- illetve egyéb aránytalan vállalással kapcsolatos indokolást, számítási hiba
javítását kérheti az Ajánlattevőktől. Ehhez az Ajánlatkérő által elkészített dokumentumot a DKR-be kell
feltölteni (e-mail értesítést küld róla a rendszer). Iratbetekintési kérelem, illetve előzetes vitarendezési
kérelem érkezése esetén az erre adott választ szintén a DKR-be kell feltölteni. Ajánlattevő a hiánypótlást
és/vagy felvilágosítást, árindokolást, számítási hiba javítását, iratbetekintési kérelmét, előzetes
vitarendezési kérelmét 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.
A Versenyújranyitások menüben a felhasználók a következő funkciókat és feladatkosarakat érik el:
•
•
•
•
•
•
•

Új versenyújranyitást vagy írásbeli konzultációt indítani;
Korábbi Versenyújranyitásokat keresni;
Előkészítés alatt álló versenyújranyitásokat kezelni;
Pályázás alatt álló versenyújranyitásokat kezelni;
Pályázás bontása előtt álló versenyújranyitásokat kezelni;
Pályázatok kiértékelése alatt álló versenyújranyitásokat kezelni;
Elbírálásra váró versenyújranyitás részeket kezelni;
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•
•

Szerződéskötésre váró versenyújranyitás részeket kezelni;
Hiánypótlásokat kezelni.

7.1. Új versenyújranyitás
Az Új versenyújranyitás / Írásbeli Konzultáció linkre kattintva megjelenik a Versenyújranyitás adatlapja.
Az adatlapon a következők kitöltésére van lehetőség:
•
•
•
•

•
•
•
•

Versenyújranyitás kódja: iktatószám;
Versenyújranyitás tárgya: meg kell adni a tárgyat;
Versenyújranyitás rövid tárgya: meg kell adni egy rövid tárgyat;
Ajánlatkérő nevében eljáró szervezet: amennyiben egy felhasználó több intézményhez is
csatlakozott, akkor első lépésben azt az intézményt kell kiválasztani, amelyik le fogja folytatni a
versenyújranyitást. Ha csak egy intézmény van, akkor az automatikusan kiválasztásra kerül;
Ajánlatkérő szervezet: Ebben a mezőben kell megadni azt, hogy az adott beszerzési folyamat
melyik intézmény részére történik;
DKR Igény azonosító: az adott beszerzési igényhez tartozó, jóváhagyott igényt szükséges
kiválasztani;
Keretmegállapodás: az igény kiválasztásával automatikusan a Keretmegállapodás is kitöltésre
kerül;
Rendelkezésre álló fedezet (Értékelés státusz lezárásáig módosítható)
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A kitöltést követően a Folytatás – Verseny újranyitás előkészítése gomb megnyomásával lehet tovább
menni. A versenyújranyitást adatlap megtartja a már bevitt adatokat, és a felület további mezőkkel bővül:
•
•
•
•
•

Központi iktatási e-mail cím: opcionális;
Ajánlattételi határidő;
Egyéb adat;
Versenyújranyitás részek: legalább egy versenyújranyitás részt hozzá kell adni az Új
versenyújranyitás rész hozzáadása gomb megnyomásával;
Dokumentumokat (kötelezőket) csatolni szükséges.

A versenyújranyitás rész létrehozásakor a DKR figyelmeztet, hogy az oldalon el nem mentett adatok
lehetnek, ezért mielőtt tovább mennénk, érdemes a Mentés gombot megnyomni.
Mentés után a versenyújranyitás rész tárgyát kell megadni, és ezután egy újabb Mentés gomb
megnyomásával jön létre a Versenyújranyitási rész. Feljövő adatlapon meg kell adni a versenyújranyitás
rész tárgyát, és a Mentés gombot megnyomni. A DKR ekkor rögzíti a részt.
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A versenyújranyitás adatlapjára a Verseny újranyitás adatlapja gomb megnyomásával lehet
visszanavigálni.
A Versenyújranyitási rész adatlapján lehet az ajánlati sablon Excelt letölteni az azonos nevű gomb
megnyomásával. A kitöltött árlistát a későbbiekben vissza kell tölteni a versenyújranyitáshoz a Pályázás
állapotban.
Visszatérve a Versenyújranyitás adatlapra az Ajánlati felhívás kiküldése gombra kattintva a
Versenyújranyitás Pályázható - Ajánlattétel állapotba lép.
Amennyiben a versenyújranyitást még nem szeretnénk elindítani, a Mentés gombbal az aktuális állapot
rögzíthető és később a szerkesztés bármikor folytatható. Ezeket a versenyújranyitásokat az Előkészítés
alatt álló versenyújranyitások munkakosárban lehet megtalálni.

7.2. Versenyújranyitás keresése
A Versenyújranyitás keresése linkre kattintva megjelenik a Versenyújranyitás keresése oldal.
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A Keresés gombra kattintva a DKR megkeresi a szűrési paramétereknek megfelelő versenyújranyitásokat
és megjeleníti a találati listában. A Műveletek oszlopban a megtekintés (
) gombra kattintva a
felhasználó megnyithatja az adott versenyújranyitás adatlapját betekintési üzemmódban. Amennyiben a
versenyújranyitás még valamilyen okból kifolyólag szerkeszthető állapotban van, és a keresést végző
felhasználó rendelkezik a megfelelő jogosultságokkal, akkor a módosítás (

) gomb is megjelenik.

A megnyitott adatlap a megtekintés gombbal:
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Az adatlapon található (

) gombra kattintva megnyitható a releváns versenyújranyitási rész adatlapja.

7.3. Versenyújranyitás folyamat kezelése
A versenyújranyitás folyamata az alábbi lépésekből áll:
1.
2.
3.
4.

Előkészítés;
Pályázás;
Elbírálás;
Szerződéskötés.

Minden lépéshez tartozik egy vagy több feladatlista, amiben a versenyújranyitás megnyitható és az adott
lépés bizonyos funkciói végrehajthatók. A lépések leírása a következő fejezetekben található.

7.4. Előkészítés alatt álló versenyújranyitások
Versenyújranyitások az előkészítési fázisban ebben a feladatlistában jelennek meg. Ebben a lépésben lehet
a versenyújranyitás adatait módosítani, új versenyújranyitás részeket létrehozni vagy szükség szerint
módosítani.

A Műveletek oszlopban a Megtekintés (
) gombra kattintva a felhasználó megnyithatja az adott
versenyújranyitás adatlapját szerkesztő üzemmódban. Ebben a lépésben ugyan azokat a feladatokat tudja
a felhasználó ellátni, mint akiket az Új versenyújranyitáskor (lásd Új versenyújranyitás fejezet) lehetett.
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7.5. Pályázás alatt álló versenyújranyitások
Versenyújranyitások a pályázási fázisban ebben a feladatlistában jelennek meg. Ebben a lépésben tudja
az ajánlattevő feltölteni az ajánlatát.

A Műveletek oszlopban a Megtekintés (
) gombra kattintva a felhasználó megnyithatja az adott
versenyújranyitás adatlapját szerkesztő üzemmódban.
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Az adatlap alján található Dokumentum kezelő blokkban lehet a versenyújranyitáshoz kapcsolódó
publikus és nem publikus fájlokat feltölteni. A feltöltés során, ha az Eljárás indításával kapcsolatos
dokumentum típus kerül kiválasztásra, akkor azokat az ajánlattevők nem fogják látni. Kizárólag az
intézmény, a versenyújranyitást lebonyolító és a hivatal éri ezeket el.
A Versenyújranyitás részek táblázatban kiválasztva egy sort a következő műveleteket lehet végrehajtani:
1. Megtekintés (
üzemmódban

), a gombra kattintva megjelenik a versenyújranyitás rész betekintési

7.5.1. Versenyújranyitás rész adatlap
A Megtekintés (

) gombra kattintva megjelenik a versenyújranyitás a lenti képnek megfelelően:

Az adatlap alján a következő funkciókat lehet végrehajtani:
1. Ajánlati sablon excel letöltése;
2. Versenyújranyitás adatlapja: visszanavigál a Versenyújranyitás adatlapra.

Folyamatok, mérföldkövek:
- az eljárás előkészítése;
- az eljárás megindítása;
- kiegészítő tájékoztatás kérése;
- kiegészítő tájékoztatás megadása;
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-

eljárás módosítása;
bontás;
bontási jegyzőkönyv feltöltése;
közbenső döntésről szóló tájékoztatás;
hiánypótlás, felvilágosítás kérés, indokolás kérése, számítási hiba javítására felkérés;
hiánypótlás, felvilágosítás nyújtás, indokolás, számítási hiba javítása;
összegezés kiküldése;
iratbetekintéshez kapcsolódó dokumentumok
szerződéskötés vagy tájékoztatás annak meghiúsulásáról;
versenyújranyitás lezárása
szerződésmódosítás (adott esetben).

7.5.2. 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 bármilyen formátumú fájl
csomagolható, figyelemmel Ajánlatkérő előírására) is feltölthetők.
A PDF fájlok készítése esetén a kinyomtatás, és szkennelés esetén javasoljuk 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 követően pedig
PDF formátumba szükséges konvertálni, avagy nyomtatni.
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.

7.5.3. Elektronikus aláírás
Ajánlatkérőnek nem kötelező az elektronikus aláírás használata. Az aláírásokra vonatkozó szabályokat
az adott keretmegállapodás előírásai, valamint az ahhoz kapcsolódó dokumentumok tartalmazzák.
A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. fokozottan felhívja Érintett Szervezetek figyelmét arra, hogy a
legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírás előírásának lehetősége Keretmegállapodásonként eltérő
lehet. Kérünk minden Érintett Szervezetet, ajánlattételi felhívásaik összeállítása során szíveskedjenek az
adott keretmegállapodás ill. az ahhoz kapcsolódó dokumentumok előírásait szem előtt tartani!
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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, 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. Az elektronikusan aláírt PDF dokumentumot
kell a DKR-be feltölteni.
Ajánlattevőknek amennyiben nem papíralapon, hanem elektronikus aláírás használatával ír alá, 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) illetve elektronikus aláírás esetén, hogy a cégkivonatban szereplő elektronikus aláírói
tanúsítvánnyal egyező aláírással történt-e az aláírás. Meghatalmazás esetén a meghatalmazónak és a
meghatalmazottnak is elektronikusan alá kell írnia a meghatalmazást elektronikus aláírás esetén.

7.5.4. Biztonság, titkosítás, azonosítás
A közbeszerzési rendszer a feltöltött ajánlatokat és felolvasólapokat 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.

7.5.5. 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.
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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.

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
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(
) 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).

7.5.6. Javasolt előírások az ajánlattételi felhívásba
A Kbt. 31 § (5) alkalmazása miatti további előírások:
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 internetkapcsolat, ECDL szintű informatikai ismeret, személyi számítógép,
szkenner, PDF formátumot előállító szoftver, adott esetben elektronikus aláírás esetén legalább fokozott
biztonságú elektronikus aláírás.
Minden írásbeli kommunikáció a https://kozbeszerzes.dkuzrt.hu URL című Digitális Közbeszerzési
Rendszerben történik az elektronikus eljárásokban.
Elektronikus aláírás esetén 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 DKR használata során irányadó a Kbt. 41. § (6) bekezdés rendelkezése, ennek megfelelően a Kbt.
41/A-41/C. §-ainak EKR-re vonatkozó rendelkezéseit a DKR-re kell alkalmazni.
A teljes ajánlatot a DKR-ben kell feltölteni az ajánlattételi határidő lejártáig. A teljes ajánlatnak
legalább 2 külön fájlt kell tartalmaznia:
1. Felolvasólap, legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátva vagy a cégszerűen
aláírt papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában PDF formátumban
2. az ajánlat további dokumentumai legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátva
vagy a cégszerűen aláírt papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában ZIP
fájlba csomagolva.
Papíralapú aláírás esetén: Az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat/dokumentumokat
az Ajánlattevő nevében aláíró személy (továbbiakban: aláíró személy) vonatkozásában
csatolni kell az ajánlathoz:
a)
olyan okiratot (pld. alapító okirat, alapszabály), amelyből megállapítható az aláíró személy
képviseletre való jogosultsága; valamint
b)
olyan közjegyző által készített aláírási címpéldányt vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által
ellenjegyzett vagy két tanú aláírásával ellátott dokumentumot, melyből egyértelműen megállapítható az
aláíró személy aláírásának mintája („az aláírás külalakjának igazolására csatolt dokumentum”).
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Amennyiben az Ajánlattevő a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:89. §-a szerinti gazdasági társaság, úgy nem
kell csatolni az aláíró személy képviseletre való jogosultságát igazoló fenti a) pont szerinti okiratot, mivel
ez ingyenesen ellenőrizhető.
Az b) pont vonatkozásában a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról
szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) hatálya alá tartozó ajánlattevő, esetében az aláíró személy
vonatkozásában – figyelemmel a Ctv. 9. §-ára – közjegyző által készített aláírási címpéldányt
vagy ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintát kell csatolni.
Elektronikus aláírás esetén:
A cégkivonatban lehetőség van a „A képviseletre jogosult(ak) adatai” rovatban az
„Elektronikus aláírói tanúsítvány” bejegyeztetésére. Amennyiben rendelkezik ilyennel
Ajánlattevő, az itt bejegyzettek szerint (sorszám, mint egyedi azonosító) ellenőrzi Ajánlatkérő az
ajánlattevői aláírást.
Amennyiben az Ajánlattevő — ajánlatot, vagy a meghatalmazást aláíró — cégjegyzésre jogosult
képviselője nem rendelkezik a Cégkivonatban bejegyzett Elektronikus aláírói tanúsítvánnyal,
akkor közjegyző vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által kiállított igazolást szükséges
csatolnia arról, hogy az adott személy rendelkezik legalább fokozott biztonságú elektronikus
aláírással, melynek az alábbiak a főbb adatai:
•

cégjegyzésre jogosult neve

•

sorozatszám

•

érvényesség kezdete

•

érvényesség vége.

Az igazolást tartalmilag az „Aláírási címpéldány” / „Aláírás minta” fenti adatokkal történő kiegészítésével
szükséges elkészíteni, mely dokumentum szkenneléssel készített PDF formátumban is csatolható az
ajánlathoz
Kivéve az xls/xlsx dokumentumot, melyet nem kell elektronikus aláírással aláírni, és amely Ajánlatkérő
választása szerint
-

vagy ZIP fájlba csomagolva kerül benyújtásra,
vagy a DKR „ajánlati árlista Excel” feltöltése funkció alkalmazásával kerül benyújtásra.

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 e-mail visszaigazolást küld.
Az ajánlatok bontásának időpontjában a Felolvasólap PDF fájl tartalma minden, erre az eljárásra ajánlatot
benyújtó Ajánlattevő számára elérhetővé válik.
Az elfogadott formátumok:
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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.
Az egyes keretmegállapodások és azok útmutatói a fentiektől eltérő formátumokat (pl.: .jpg, .png) is
elfogadhatónak minősíthet.
Az informatikai rendszer üzemzavarával kapcsolatos hibabejelentésre a info@dkuzrt.hu e-mail címen van
lehetőség.

8. Folyamatok, mérföldkövek
8.1. Az eljárás előkészítése
Versenyújranyitás kizárólag jóváhagyott igényre indítható. Az igénybejelentés részletes leírását a „DKÜ
által működtetett Digitális Közbeszerzési Rendszer (DKR) felhasználói kézikönyve – Intézmények
részére” dokumentum negyedik, „Igénykezelés” fejezete tartalmazza. 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:
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• „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
Intézményt azok közül az Intézmények közül, melyekhez hozzá van rendelve.
„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).
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„Egyéb adat:” – szabadon megadható egyéb adatok (az Ajánlattevők számára nem jelenik meg)
Versenyújranyitás részek
Minden versenyújranyitásos eljáráshoz legalább 1 rész megadása szükséges (azon eljárásoknál, ahol nem
biztosított a részajánlattételi 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 visszajutunk a „Versenyújranyitás részek”
táblázatához (itt már látszik a felrögzített rész).
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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, szerződéstervezet, …) 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.

8.2. 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.
Sikeres feldolgozás esetén a versenyújranyitás eljárás „Pályázható – Ajánlattétel” státuszba kerül:
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A „Dokumentumok” panelen további dokumentum típusok jelennek meg:

8.2.1. Kiegészítő tájékoztatás kérése, illetve egyéb dokumentumok
Az Ajánlattételi felhívást követően az Ajánlatok bontásáig Ajánlattevők Kiegészítő tájékoztatás kéréseket
és egyéb dokumentumokat tölthetnek fel a DKR-be. A feltöltésről a versenyújranyitásos eljárás
„Ügyintéző” és „Központi iktatási e-mail cím” e-mail értesítést kap.
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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
nyomtatható.

opció, amelyre kattintva a dokumentum letölthető, amely így már olvasható vagy

8.2.2. 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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8.3. Ajánlatok bontása és titkosításuk feloldása versenyújranyitások esetében
Az ajánlatok bontása az ajánlattételi határidő lejártát követően, ~10 perc elteltével, felhasználói
beavatkozás nélkül, az ajánlattételi határidő lejártával, 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 is fogadja,

azonban az elkésett ajánlatok nem az ajánlatok között, hanem az egyéb dokumentumok között
lesznek megtalálhatóak.
A beérkező ajánlatok alapján 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.

8.4. Pályázás kiértékelése alatt álló versenyújranyitások
A beérkezett ajánlatok titkosításának feloldása után a versenyújranyitások ebben a feladatlistában fognak
megjelenni. A Műveletek oszlopban a Megtekintés (
) gombra kattintva a felhasználó megnyithatja
az adott versenyújranyitás adatlapját, ahol a dokumentum feltöltési részben találhatók meg a feltöltött
ajánlatok. A Dokumentumok portlet működése a Dokumentum kezelés fejezetben került leírásra.
A részekre vonatkozó ajánlati árlista exceleket a részadatlapról érik el az Ajánlatkérő.
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A „Feltöltöt 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.

8.5. Hiánypótlás
Amennyiben a feltöltött dokumentumok hiányosak hiánypótlás kérés kerül feltöltésre. Az Új hiánypótlás
gombot megnyomva hiánypótlást lehet kiírni a versenyújranyitásnál.

Először a hiánypótlás benyújtására rendelkezésre álló határidőt kell megadni. A megjelenő
dátumválasztó ablakban kell megadni a Hiánypótlás határidejének napját, majd az ablak aljánál
az időpontot (a csúszka jobbra-balra mozgatásával).
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A hiánypótlási felhívás, felvilágosításkérés, aránytalanul alacsony ár- vagy egyéb aránytalan
vállalással kapcsolatos indokoláskérés, számítási hiba javítására való felszólítás 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 „
folyamat nem indul el)!

” nyomógombra kell kattintani (e nélkül a hiánypótlási
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A hiánypótlás tényleges megkezdését a DKR „A hiánypótlás megkezdve.” üzenettel jelzi. A
hiánypótlás kérésről az Ajánlatot benyújtó projektirodák e-mail értesítést kapnak.
Ezután az ajánlattevők hiánypótlási fájlokat tudnak feltölteni a saját felületükön.

Ajánlattevők elkészítik a hiánypótlást, felvilágosítást, aránytalanul alacsony ár- vagy egyéb
aránytalan vállalással kapcsolatos indokolást, számítási hiba javítást, 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.
Ajánlattevők „egyéb dokumentumok feltöltése” lehetőségre kattintva tudják az ajánlati kötöttség
fenntartásáról
szóló
nyilatkozatot
feltölteni,
adott
esetben
hiánypótlásre/felvilágosításre/aránytalanul alacsony vállalás indokolásre/számítási hiba
javítására nyitvaálló benyújtási határidő hosszabbítása vonatkozásában rögzített kérelmet.
Amennyiben szükséges felvilágosításkérés, aránytalanul alacsony ár- vagy egyéb aránytalan
vállalással kapcsolatos indokoláskérés, számítási hiba javítására való felszólítás kiküldése, akkor
Ajánlatkérőnek el kell készítenie a szükséges dokumentumot, majd az e pontban leírtak szerint
új hiánypótlást létrehozni és a hiánypótlás dokumentumai közé feltölteni a felvilágosításkérést,
aránytalanul alacsony ár- vagy egyéb aránytalan vállalással kapcsolatos indokoláskérést,
számítási hiba javítására való felszólítást.
Ennek a szakasznak még egy lényeges funkciója, hogy az ajánlattevők vitarendezési kérelmüket is ekkor
tudják elvégezni, melyek letöltését az ajánlatokhoz hasonlóan a dokumentum csatoló felület tetején
található mappa struktúrából lehet megtenni.
A hiánypótlási és vitarendezési körök lezárása után a Folytatás – A Versenyújranyitás lezárása, a nyertes
ajánlat(ok) rögzítése gomb megnyomásával lehet a versenyújranyitást továbbléptetni Eredményhirdetési
státuszba.

8.6. Összegezés kiküldése
Az ajánlatok kiértékelésének befejeztével az Ajánlatok összegezését 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.

67 / 89

www.kozbeszerzes.dkuzrt.hu – Intézményi felhasználói kézikönyv

8.7. Elbírálásra váró versenyújranyitás részek
Versenyújranyitás részek Eredményhirdetési státuszban ebben a feladatlistában jelennek meg. Ebben a
lépésben lehet a versenyújranyitáshoz feltöltött ajánlatokat elbírálni és az eljárás részekhez nyertes
szállítót kiválasztani.

A versenyújranyitás részek táblázatban a Műveletek oszlopban található a Megtekintés (
kattintva a felhasználó megnyithatja az adott versenyújranyitás rész adatlapját.

) gombra
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A Versenyújranyitás Részek adatlapjairól letölthető „Ajánlati Excel sablon” nevű Excel
táblázatot kell kitölteni az ajánlatok termékekre vonatkozó adataival, - amennyiben ezt
ajánlattevő nem mellékelte- és a megfelelő Ajánlattevő neve melletti feltöltési lehetőségnél kell
feltölteni a rendszerbe.
Az adatlapon a következő műveleteket lehet végrehajtani:
1. Szerződésenként a Feltöltött ajánlat oszlopban a
gombra kattintva a
korábbi Ajánlat megtekintésére van lehetőség. Amennyiben az oszlop üres, akkor még nem került
feltöltésre ajánlat az adott szerződéshez.
2. Szerződésenként az Ajánlat feltöltés oszlopban lehet a szállító új ajánlatát feltölteni.

(amennyiben pl.: számítási hiba javítása okán ez szükséges).
3. Minden Keretmegállapodásban részes ajánlattevő esetében szükséges megjelölni, történt-e
ajánlattétel (Igen/Nem), amennyiben a válasz Igen, úgy a legördülő listából ki kell választani a
három opció egyikét (Érvényes/Érvénytelen, csak Felolvasólapot nyújtott be/Érvénytelen/Nem
került elbírálásra) A „nem került elbírálásra” lehetőség csak azon keretmegállapodások

esetén válaszható, amelyek létrehozására irányuló eljárás 2021. február 1.-ét követően
került megindításra és a versenyújranyitás során a fordított bírálat lehetőségét ajánlatkérő
kifejezetten előírta a Közbeszerzési Dokumentumokban.

4. Kiválasztani a győztes szállítót:
a. a győztes szállítót a legördülő listából;
b. Tényleges szállító, ha a nyertes Konzorcium vagy Fővállalkozó, akkor itt ki lehet
választani azt a szállítót, ami a teljesítést végezni fogja;
c. Finanszírozás: EUs vagy Hazai.
5. Megnyitni a megrendelés adatlapot és megadni a következőket:
a. Teljesítési határidő
b. Folyamatos teljesítés (Igen/nem)
c. amennyiben folyamatos a teljesítés ütemezése (Havi/Negyedéves/Féléves/Éves)
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6. Amennyiben a Keretmegállapodás adatlapján a „szakemberlista rendelkezésre áll” checkbox ki
van pipálva, a leírtakon felül a
gombra kell kattintani. Az így felugró
listából szükséges kikeresni és kiválasztani a nyertes ajánlatban megnevezett szakértőket a
gomb megnyomásával.
7. Megadni, hogy a Versenyújranyitás rész:
a. Eredményes, az ilyen elnevezésű gomb megnyomásával vagy;
b. Eredménytelen, az ilyen elnevezésű gomb megnyomásával, ekkor a folyamat leáll.
Eredményes versenyújranyitás rész esetén a rész automatikusan szerződéskötésre vár állapotba lép.

8.8. Szerződéskötésre váró versenyújranyitások
Versenyújranyitás részek szerződéskötési szakaszban ebben a feladatlistában jelennek meg. Ebben a
lépésben lehet a versenyújranyitás részhez a megkötött szerződés adatait rögzíteni. 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!

A Műveletek oszlopban a Megtekintés (
) gombra kattintva a felhasználó megnyithatja az adott
versenyújranyitás rész adatlapját szerkesztő üzemmódban.
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Az adatlapon ki kell tölteni a következő adatokat:
•
•

Szerződéskötés dátuma;
Hatályba lépés dátuma;

Az adatlapon a következő műveletek hajthatók végre:
1. Ajánlat sablon excel letöltése;
2. Versenyújranyitás adatlapja, a gombra kattintva átnavigál a Versenyújranyitás adatlapra;
3. Megrendelés szerkesztése, a gombra kattintva a versenyújranyitásból fakadó megrendelés
szerkeszthető;
4. Vázlat mentése, elmenti az adatlapot, a folyamat nem lép tovább;
5. Szerződéskötés megtörtént;
6. Szerződés kötés nem került aláírásra.
A Szerződéskötés megtörtént gombra kattintva a Versenyújranyitás rész oldal bezáródik, és visszaigazolt
státuszba lép a versenyújranyitásból fakadó megrendelés, mely mindkét fél számára elérhető a Teljesítésre
váró megrendelések feladatlistában.

8.9. Versenyújranyitás lezárása
A szerződéskötést követően a DKR-ben le kell zárni a versenyújranyitásos eljárást.
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A lezárás megkezdéséhez meg kell adni a jelszavunkat (a jelszó kérés mindig egy figyelmeztetés, hogy
nem visszavonható lépést teszünk!)!

9. Intézményi riportok
Az Intézményi riportok az Intézményi nyitólap menüpont alatt található, ahol előre definiált lekérdezések
vannak az intézmény adataira és tevékenységére nézve. A riportok felépítése egységes. A riport tetején
találhatók a szűrési paraméterek. Jelen példában adott intézmény igényeit lehet státusz és
keretmegállapodás szerint szűrni. Ezeket a legördülő listából lehet megadni.

Minden riporton be lehet állítani a kimenet formátumát:

A lehetséges értékek:
•
•
•
•
•
•

HTML (Paginated) – lapozható HTML, az alapértelmezett;
HTML (Single page) – nem lapozható (hanem görgethető) HTML;
PDF;
Excel;
Excel 2007;
Comma Separated Value – CSV (vesszővel elválasztott értékek) Microsoft Excelbe betölthető;
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•
•

Rich text format – RTF formázott szöveg (Microsoft Wordbe betölthető);
Text – sima szöveg (formázatlan).

10. Szerződésmódosítás
A Szerződésmódosítás oldalon keresztül tudják Érintett Szervezetek teljesíteni szerződésmódosítás esetén
fennálló adatszolgáltatási kötelezettségüket a változással érintett megrendeléseik módosításának
feltöltésével. Érintetett Szervezetek szerződésmódosítással kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettsége a
2021. 09.20. utáni szerződésmódosítások esetében áll fenn. A megrendelés módosításához szükséges
letölteni a „Szerződésmódosítás sablon. xlsx” dokumentumot, amely a Dokumentumok lehetőségeken
belül a Sablonok fül alatt érhető el. Az excel táblázat kitöltését követően a Szerződésmódosítás feltöltése
lehetőségre kell kattintani a folyamat elindításához.

Ezt követően a

gombra kattintva szükséges kiválasztani az előzetesen kitöltött excel fájlt:

A kiválasztást követően elérhetővé válik a feltöltés. Amennyiben megfelelő az excel táblázat adattartalma,
a rendszer validálja a dokumentumot. Ezt követően nyílik lehetőség a szerződésmódosítást tartalmazó
dokumentum feltöltésére.
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Az
majd a

gombra kell kattantatni, kiválasztani a szerződésmódosítás dokumentumát, feltölteni,
gombbal véglegesíteni a szerződésmódosítás bejelntését.

A feltöltött dokumentumok kizárólag technikai megfelelőségét vizsgálva a DKÜ jóváhagyja vagy
visszautasítja a szerződésmódosítást, amennyiben szükséges, hiánypótlást rendel el. Amennyiben
hiánypótlás szükséges, az igény megjelenik a Szerződésmódosítás lehetőségre kattintva:

A
ikonra kattintva ismét megnyitható azon felület, ahová a szerződésmódosítási dokumentumot
lehetett feltölteni. Ily módon lehetőség nyílik a hiánypótlás teljesítése további dokumentum, vagy a
korábbi dokumentum újabb verziójának feltöltésével.

11. Közbeszerzési adatok
A Közbeszerzési adatok oldal egy mindenki számára elérhető oldal. Az oldalon lehetőség van keresni:
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•
•
•

Eljárásokat;
Keretmegállapodásokat;
Dinamikus beszerzéseket.

11.1. Eljárások
A Közbeszerzési adatok Eljárások aloldala eljárások keresésére szolgál. Az aloldalon megjelenik egy
kereső felület, ahol az eljárások között lehet keresni.

A Keresés gombra kattintva a DKR megkeresi a szűrési paramétereknek megfelelő eljárásokat és
megjeleníti a találati listában. A találati lista alapértelmezetten az eljárás feladás dátuma szerint csökkenő,
az újak vannak felül, sorrendben jelenik meg. A sorrend az oszlop fejlécekben található nyilakra
kattintással átrendezhető. A Műveletek oszlopban az Adatok megtekintése (
felhasználó megnyithatja az adott eljárás adatlapját betekintési üzemmódban.

) gombra kattintva a

Az adatlapon csak az Eljárás publikus adatai jelennek meg.
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Az adatlapon az Eljárásrészek táblázatban felsorolt Keretmegállapodások a Megtekintés (
kattintva nyithatók meg megtekintés nézetben.

) gombra

11.2. Keretmegállapodások
A Közbeszerzési adatok Keretmegállapodások aloldala eljárásrészek (keretmegállapodások) keresésére
szolgál. Az aloldalon megjelenik egy kereső felület, ahol az eljárás részek között lehet keresni.
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A felület automatikusan megjeleníti a hatályos keretmegállapodásokat. Amennyiben a felhasználó keresni
szeretne, a Keresés gombra kattintva a DKR megkeresi a szűrési paramétereknek megfelelő
keretmegállapodásokat és megjeleníti a találati listában. A találati lista alapértelmezetten a
keretmegállapodás azonosítója szerinti sorrendben jelenik meg. A sorrend az oszlop fejlécekben található
nyilakra kattintással átrendezhető. A Műveletek oszlopban az Adatok megtekintése (
) gombra
kattintva a felhasználó megnyithatja az adott keretmegállapodás adatlapját betekintési üzemmódban.

A Keretmegállapodások adatlapja több fülből áll:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Keretmegállapodás adatai;
Teljesülési adatok;
Szerződések;
Devizák;
Termékkategóriák;
Excel export.
Gyártók

A fülekre kattintva a Keretmegállapodás megfelelő részei jelennek meg.
Minden fülön alul az Eljárás adatlapja gombra kattintva vissza lehet navigálni az Eljárás adatlapjára.
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11.2.1. Keretmegállapodás adatai fül

11.2.2. Teljesülési adatok fül
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11.2.3. Szerződések fül

A táblázatban a Szerződés adatok azonosító szerinti sorrendben jelennek meg. A Művelet oszlopban
található Megtekintés (
nézetben.

) gombra kattintva nyithatók meg az egyes szerződések adatlapjai megtekintés
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11.2.4. Szerződés adatlap

A szerződés adatlapon található Keretmegállapodás adatlapja gombbal tudunk visszanavigálni az előző
felületre.

11.2.5. Devizák fül
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11.2.6. Termékkategóriák fül

A termékkategória fa alapértelmezetten összezárva jelenik meg. A fa a sor elején található nyilak
segítségével kinyitható. Jelenleg a DKR-ben a termékkategória fa öt szintű. Minden termék kategória
elem be van sorolva, hogy az Áru vagy Szolgáltatás-e, illetve, hogy Alap, Kiegészítő vagy Opcionális
termék-e. Minden sor végén a Tulajdonságok oszlopban található Tulajdonságok megtekintése (
gombra kattintva megjelenik az adott besoroló egyedi tulajdonságai.

)

Egy tulajdonságnak neve, típusa (szöveges/numerikus), szülője (a fában felette álló elem) és értéke van.
Az érték a típustól függően lehet szabad szöveges érték vagy numerikus érték mértékegységgel pl.
Monitor 19 col, 20 col, 22 col vagy 23 col. A DKR-ben ezen tulajdonságok alapján is lehet termékeket
keresni (lásd Termékek).
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11.2.7. Excel export fül

A fülön lehetőség van ár-, szakember-, és alvállalkozó lista letöltésére Excel formátumban. A letöltéshez
ki kell tölteni a dátum mezőt, így az adott , keretmegállapodás hatályán belüli, dátumra érvényes árlista
lesz letölthető a Letöltés gombbal.
A fülön továbbá lehetőség van a következő Excel sablonok letöltésére:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Induló árlista sablon letöltése;
Árváltozás sablon letöltése;
Termék módosítás sablon letöltése;
ÁFA változás sablon letöltése;
Termékváltás sablon letöltése.
Szakemberlista sablon letöltése.
Alvállalkozólista sablon letöltése.
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11.2.8. Gyártók fül

A keretmegállapodásban szállítható termékek gyártói jelenhetnek meg a táblázatban, amennyiben azok
már rendelkeznek DKR-es regisztrációval.

11.3. Dinamikus beszerzések
A Közbeszerzési adatok Dinamikus beszerzések aloldala a Dinamikus beszerzési eljárások keresésére
szolgál.

Amennyiben a felhasználó keresni szeretne, Keresés gombra kattintva a DKR megkeresi a szűrési
paramétereknek megfelelő dinamikus beszerzési eljárásokat és megjeleníti a találati listában. A találati
lista alapértelmezetten a feladás dátuma szerinti sorrendben jelenik meg. A sorrend az oszlop fejlécekben
található nyilakra kattintással átrendezhető. A Műveletek oszlopban az Adatok megtekintése (
)
gombra kattintva a felhasználó megnyithatja az adott dinamikus beszerzési eljárás adatlapját betekintési
üzemmódban.

12. Munkakosarak és Feladatlisták kezelése
A felületen a feladat listák többféle módon jelenhetnek meg:
1. Önállóan egy oldalra beépítve, a feladatlista elemek kilistázva.
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2. Munkakosárba szervezve, egy vagy több feladatlistával együtt. Ebben az esetben az egyes
feladatlistákban található feladatok száma jelenik meg.

A munkakosaras feladatlisták megnyitására is több lehetőség van:
1. A Megnyitás linkre kattintva megnyílik egy aloldal, ahol a Munkakosárba tett minden Feladatlista
külön-külön listázásra kerül.
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2. Az egyes feladatlistára kattintva megnyílik egy aloldal, ahol csak az adott Feladatlista szerepel
kilistázva a feladatokkal.

A feladatlista elemei mindig a Művelek oszlopban megjelenő
gombra kattintva nyithatók meg. A
megnyíló feladat adatlapja pedig már az adott feladatra jellemző információkkal és gombokkal jelenik
meg.
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13. Dokumentum kezelés
A dokumentumok kezelése egy egységes, a felületek alján található blokkal történik.

Három részből áll:
-

a baloldali könyvtárfából, ahol navigálni lehet a kérdéses elemhez kapcsolódó dokumentumok
között;
a középső dokumentum csatoló és letöltő elemből, ahol a kérdéses elemhez kapcsolódó feltöltött
dokumentumok listázásra kerülnek;
a jobb oldali elemből, mely a kijelölt dokumentum paramétereit jeleníti meg.
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13.1. Új dokumentum csatolása
A középső elemben lévő Új fájl feltöltése gombbal lehet dokumentumokat csatolni. Ennek
megnyomásával a következő ablak jelenik meg.

A csatolás során ki kell választani a kérdéses Dokumentum típusát. Amennyiben a kérdéses feltöltés során
csak egy fajta dokumentumot vár el a DKR, akkor a Dokumentum típusa rész automatikusan kitöltődik,
ahogy a példaképen is látszik.
Ezután a Válassza ki a feltölteni kívánt fájl! gomb megnyomásával jelenik meg a számítógép
fájlrendszeréből tallózó felület. A kívánt fájl kiválasztása után a DKR átemeli azt a feltöltő ablakba, ahol
megjeleníti annak nevét és méretét. A fájl a már aktív Feltöltés gombra kattintva tölthető fel a DKR-be,
vagy a Mégse gombra kattintva a feltöltés megszakítható.

A feltöltés alatt a progress bar mutatja a feltöltés készültségét. A feltöltést követően a felugró ablak
bezáródik és a fájl megjelenik a középső blokk fájllistájában. A feltöltéskor a DKR dokumentum
megnevezésenként eltérő fájl típust (PDF, Word, Excel) várhat el, illetve enged meg feltölteni.
Amennyiben a feltöltött fájl típusa nem felel meg a megengedett fájl típusoknak, akkor arról a DKR
figyelmezteti a felhasználót és megadja a lehetséges fájl típusokat.

13.2. Dokumentum letöltése
A korábban feltöltött dokumentumot úgy lehet letölteni, hogy a középső blokkban kiválasztjuk, ekkor
aktívra vált a Letöltés feliratú gomb. Ennek megnyomásával a böngésző letölti a kért fájlt.
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13.3. Dokumentum paraméterei
A korábban feltöltött dokumentum paramétereit úgy lehet megtekinteni a jobb oldalon található panelben,
hogy a dokumentumot kijelöljük.

13.4. Új verzió feltöltése
A korábban feltöltött dokumentum helyére lehetőség van új verzió feltöltésére a fájl kijelölése után. Ekkor
az Új verzió feltöltés gomb aktívra vált, melynek megnyomására az ismert dokumentum csatoló ablak
ugrik fel. A feltöltés után a fájllistázó táblázatban frissülnek a fájl adatai, és annak verzió száma eggyel
növekszik

13.5. Dokumentum láthatóság
A korábban feltöltött dokumentum jogosultságát a jobb oldali panelben található Jogosultságkezelés
blokkban lehet állítani. Amennyiben az adott fájl kapcsán van lehetőség ezt állítani, akkor a következő
opció jelenik meg.
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14. Ellenőrző szerv
A felhasználóknak - amennyiben erre engedélyt kapnak, valamint a jogi feltételei fennállnak - lehetőségük
nyílik olyan versenyújranyitás, írásbeli konzultáció, vagy közvetlen megrendelés dokumentumaihoz
hozzáférni, amelyet nem a hozzáférést igénylő felhasználó intézménye folytatott le. A hozzáférési igényt
a info @ dkuzrt . hu címen kell jelezni, amennyiben megalapozott az igény, az ellenőrző szerv
menüpontban az igényelt dokumentumok hozzáférhetővé válnak.

15. Kapcsolatok
A kapcsolatok a menüből a következő aloldalak érhetők el:
•
•

DKÜ Zrt.;
Segítség.
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