Szolgáltatási díjak 2022.
a 2015. évi CXLIII. törvény szerinti közbeszerzési eljárások lebonyolítására
Árubeszerzés
Eljárás típusa

Szolgáltatás
megrendelés

Építési beruházás

NEMZETI ELJÁRÁSREND (Kbt. Harmadik rész)
- Közvetlen felhívással induló
„nyílt”
eljárás
(építési
beruházás, Kbt. 115. §)

-

-

410 e – 570 e Ft

- Hirdetménnyel induló „nyílt”
eljárás (Kbt. 112. § (1) bek. b)
pontja alapján)

480 e - 610 e Ft

480 e - 640 e Ft

620 e – 790 e Ft

UNIÓS ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ ELJÁRÁSREND (Kbt. Második rész)
- Nyílt eljárás

550 e - 730 e Ft

550 e - 790 e Ft

820 e – 950 e Ft

- Meghívásos eljárás

710 e - 880 e Ft

710 e - 920 e Ft

890 e – 1100 e Ft

- Hirdetmény nélküli
tárgyalásos eljárás

760 e - 910 e Ft

760 e - 960 e Ft

780 e – 990 e Ft

- Hirdetménnyel induló
tárgyalásos eljárás

710 e - 880 e Ft

710 e - 920 e Ft

890 e – 1100 e Ft

KÖZPONTOSÍTOTT KÖZBESZERZÉS KERETMEGÁLLAPODÁSOS ELJÁRÁSÁBAN A
VERSENY ÚJRANYITÁSÁVAL LEFOLYTATOTT ELJÁRÁS (Kbt. 105. § (3)-(5) bek.)
- Verseny újranyitása (Kbt.
105. § (2) bek. c) pontja)

240 e -390 e Ft

260 e -440 e Ft

-

- Közvetlen megrendelés (Kbt.
105. § (2) bek. a) pontja)

150 e -270 e Ft

170 e -290 e Ft

-

* = A lebonyolítói díj meghatározása a részletes ajánlatban, a szerződés tárgyának előzetes
megismerése alapján történik.
A fentiektől eltérő eljárás-típus választása esetén egyedi díjszabás történik.
A megadott intervallumon belüli árat meghatározó tényezők: közbeszerzés tárgyának jellege,
egyedisége, bonyolultsága; választott bírálati módszer (legalacsonyabb ár, vagy legjobb árérték arány, vagy legalacsonyabb költség); helyszíni bejárás megtartása; ajánlattevők várható
száma (hirdetmény nélküli eljárásban felkérni kívánt szervezetek száma); stb.
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A teljes körű lebonyolításba a következő feladatok elvégzése tartozik bele:
- EKR-ben a jogosultságok és szerepkörök kiosztására vonatkozó tanácsadás;
- javaslat az eljárás típusának, bírálati módszerének, alkalmassági feltételeknek a
kiválasztására;
- eljárást megindító felhívás elkészítése /előzetes konzultáció és elektronikus – e-mail, fax,
telefon – egyeztetések alapján/;
- eljárás alapadatainak rögzítése az EKR-ben;
- dokumentáció elkészítése az ajánlatkérő által megadott műszaki leírás alapján;
- elektronikus űrlapok elkészítése az EKR-ben;
- felhívást tartalmazó hirdetmény elektronikus feladása (hirdetményes eljárásnál) vagy
közvetlen megküldése;
- ajánlattételre felkérni kívánt gazdasági szereplők kiválasztása az EKR-ben (valamint
előzetes felkérésük a regisztrációra);
- kiegészítő tájékoztatás megadása (az ajánlatkérővel egyeztetve), vagy a helyszíni bejárás
lebonyolítása (az ajánlatkérő részvételével);
- konzultációról vagy bejárásról jegyzőkönyv elkészítése;
- bontási jegyzőkönyv kiküldése az EKR-ben;
- hiánypótlási felhívások elkészítése az első bírálati forduló után;
- ajánlatok elbírálása a beérkezett hiánypótlások alapján;
- kizáró okokra és alkalmassági feltételekre vonatkozó igazolások bekérése a Kbt. 69. §-a
szerint;
- bírálati lapok és bírálati jegyzőkönyv elkészítése;
- írásbeli összegezés elkészítése és kiküldése az EKR-ben;
- eljárás eredményéről szóló tájékoztató elkészítése és feladása az EKR-ben;
- aláírt szerződés feltöltése az EKR-be;
- a fentiekkel kapcsolatos teljeskörű EKR-ügyintézés.
Bírálóbizottságban való részvétel: minimum 1 fő részvételét jelenti a Saldo Zrt. részéről
(aki a Kbt. szerinti közbeszerzési szakértelmet biztosítja, felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadóként). Részfolyamatokban való részvételre történő felkérés esetén a díj az
elvégzendő feladatok aránya szerint csökken.
Kedvezmény
Saldo-tagoknak szolgáltatásainkat 10% kedvezménnyel nyújtjuk.
Megjegyzés:
Az árak, díjak a 27 % áfát és az esetleges utazási költségeket nem tartalmazzák.
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A Saldo Zrt. által delegált személy a Közbeszerzési Hatóság által vezetett
Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadói névjegyzékben
00026. nyilvántartási számmal szerepel.
(Az eljárás lebonyolítása során a Saldo Zrt. által delegált felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó az ajánlatkérő által biztosított jogosultság alapján jár el az EKR-felületen, a
424/2017. Korm. rendelet szerint.)

Elérhetőségeink:
Saldo Zrt., Tanácsadó Igazgatóság, Közbeszerzési és Pályázati Csoport
1135 Budapest, Mór u. 2-4.
Tel.: (36) 1/ 237-9817
Fax: (36) 1/ 237-9813
E-mail: kozbeszerzes@saldo.hu

Várjuk érdeklődésüket, megkeresésüket!
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