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A BESZERZÉSI ELJÁRÁSOKBAN RÉSZVÉTELRE JOGOSULT MAGYARORSZÁGI 

GAZDASÁGI SZEREPLŐK ‘BESZÁLLÍTÓK NYILVÁNTARTÁSÁBA’ TÖRTÉNŐ 

FELVÉTELÉNEK ÉS A NYILVÁNTARTÁS KEZELÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA 

ICE-AGENZIA (ITA) BUDAPESTI IRODÁJA 

 

Jelen szabályozás a gazdasági szereplők az ICE-Agenzia Budapesti Irodája által 

létrehozott Beszállítók Nyilvántartásba való felvételének és a Nyilvántartás 

kezelésének szabályait határozza meg. 

A szabályozás figyelembe veszi a 4. számú Útmutatást, amelyet az ANAC (Olasz 

Korrupcióellenes Nemzeti Hatóság) a 2016. október 26-i 1097 sz. és a 2018. március 

1-i 206 sz. határozataiban fogadott el, amelyek az 50/2016 és az 56/2017 sz. 

törvényerejű rendeleteket teszik közzé (a közbeszerzésről szóló 2014/24/EU irányelv 

olasz jogba történő átültetéseként). Utóbbi irányelvet Magyarországon a 2015. évi 

CXLIII. törvény a közbeszerzésekről ültetett át a nemzeti jogba.  

Minden olyan magyar vagy külföldi gazdasági szereplőnek, amely az ICE-Agenzia 

Budapesti Irodája által kiírt beszerzési eljárásokon indulni kíván, meg kell felelnie a 

jelen szabályozás által előírt követelményeknek, amelyek a Beszállítók Nyilvántartásba 

való felvételhez szükségesek. A 3. cikkely értelmében azon gazdasági szereplők 

kérhetik a Beszállítók Nyilvántartásba való felvételüket, amelyek megfelenek a 

szakmai alkalmassági, a gazdasági és pénzügyi, valamint a műszaki-szakmai 

kapacitásbeli követelményeknek. Mindazonáltal, a regisztráció nem vonja maga után 

automatikusan a jogot arra vonatkozóan, hogy a gazdasági szereplő meghívást kapjon 

minden kapcsolódó beszerzésre.  

 

1. Felhatalmazott alanyok /gazdasági szereplők  

 

Az Olasz Kormány által az 50/2016 sz. törvényerejű rendelet által átvett, a 

közbeszerzésekről szóló 2014/24/EU európai határozat értelmében az ITA által 

meghirdetett beszerzési eljárásokon részvételre jogosult gazdasági szereplők az alábbi 

kategóriákból kerülhetnek ki:  

a) egyéni vállalkozók 

b) vállalatok 

c) vállalatcsoportok 

d) multinacionális cégek (corporations). 

 

2. A Beszállítók Nyilvántartásának felépítése 

A Nyilvántartás az alábbi 5 piaci makroszektorra osztható: 

a) promóciós anyagok vásárlása és nyomtatása,  

b) rendezvények és vásárok szervezése, beleértve a kapcsolódó szolgáltatásokat, 

c) irodafelszerelés, 
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d) irodakarbantartás és folyó munkák, 

e) könyvelői / ügyvédi / műszaki tanácsadási szolgáltatásnyújtás. 

Minden egyes gazdasági szereplő legfeljebb 2 fő piaci makroszektorra iratkozhat fel. 

Kötelezően megjelölendő maximum 5 specifikus termékkategória is, amelyek az 1. 

számú mellékletből választhatók. 

Minden egyes termékkategóriának, amelyre a gazdasági szereplő feliratkozik, meg kell 

felelnie a cég tevékenységi körében foglaltaknak – az illetékes hivatalos intézmények 

vagy szakmai egyesületek által rögzített adatok szerint – és a cég fő tevékenységére 

kell vonatkoznia. 

Az ICE-Agenzia Budapesti Irodája fenntartja a jogot arra, hogy csak azon termékekre 

és szolgáltatásokra vonatkozó feliratkozásokat fogadjon el, amelyekre tevékenysége 

végzése során szüksége lehet. 

 

3. A Beszállítók Nyilvántartásába való felvétel kéréséhez szükséges 

követelmények 

A feliratkozási kérelem befogadása érdekében a gazdasági szereplőnek az alábbi 

követelményeknek kell megfelelnie: 

a) jogi személyként regisztrálva van az 1. cikkelyben foglalt kategóriák szerint; 

b) adószámmal rendelkezik; 

c) kijelenti, hogy megfelel a szakmai, morális, gazdasági-pénzügyi kapacitásbeli 

és műszaki-szakmai kapacitásbeli megfelelőségi követelményeknek; 

d) tiszteletben tartja a nemzeti kollektív munkaszerződéseket és szociális 

egyezményeket; 

e) a feliratkozás kérvényezését megelőző három évben, az ICE-Agenziával kötött 

szerződések teljesítése során nem okozott bizonyított, súlyos mulasztást és 

hiányosságot, amely a szerződés felmondásához vagy a beszerzés 

odaítélésének visszavonásához vezetett; 

f) kijelenti, hogy az alább felsorolt kizárási okok egyike sem igaz rá:  

•  bűnszervezetben való részvétel; 

•  korrupció és csalás; 

•  pénzmosás és bűcselekmények;  

•  kiskorúak kizsákmányolása és az emberkereskedelem egyéb formái; 

•  adófizetéshez és társadalombiztosítási járulékok fizetéséhez kapcsolódó 

közelezettségek megszegése; 

•  az olasz vagy magyar jogrend értelmében kivetett olyan szankciók, 

amelyek a közigazgatási intázményekkel való megállapodások 

aláírásának és a szerződéskötés tiltását vonják maguk után.    

 

4. A Beszerzők Nyilvántartásába való felvétel menete  

Az ajánlattételi felkéréshez a gazdasági szereplőnek kérvényt kell benyújtania az 5. 

cikkelyben bemutatott, szükséges dokumentumok csatolásával együtt. Az 
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ellenőrzések elvégzését követően az ICE-Agenzia Budapesti Irodája visszajelez a 

regisztráció sikerességéről.  

 

5. Szükséges dokumentumok 

a) Az ICE-Agenzia Budapesti Irodája számára megküldött kérvény a Beszállítók 

Nyilvántartásába való feliratkozástról, amelyben megjelölésre kerül a fő 

termékkategória, valamint a kapcsolódó termék/szolgáltatáskategóriák, 

amelyekre a feliratkozást kéri;   

b) A cég bejegyzési iratai (cégnyilvántartás). Egyedi esetekben (pl. 

szabadfoglalkoztatású szakemberek, oktatók stb.) további kiegészítő iratok is 

kérhetőek (pl. önéletrajz, az elmúlt három évben kiadott referenciák olyan 

közigazgatási vagy privát szereplőktől, amelyek számára a cég vagy a 

szakember olyan termékcsoportra vonatkozó munkát, szolgáltatást vagy 

termékeket nyújtott, amelyre feliratkozását kérvényezi; 

c) Adószám; 

d) Ha a gazdasági szereplő az elmúlt három évben nem nyújtott semmilyen 

szolgáltatást az ICE-Agenzia Budapesti Irodájának és/vagy az Olasz 

Köztársaság magyarországi Nagykövetsége más irodáinak/részlegeinek, 

legalább két, az elmúlt három évre vonatkozó ajánlólevelet kell bemutatnia 

ügyfelektől. Az ajánlólevelek alternatívájaként – kizárólag az új beszállítók 

számára – a Nyilvántartásba való felvételi kérvény dátumát megelőző 3 évnél 

nem régebbi szerződések és a vonatkozó számlák hitelesített másolatai is 

elgadhatók.  

A jelentkezési lap az alábbi linkről tölthető le: 

https://www.ice.it/en/markets/hungary/budapest/how-bid-ice-budapests-tenders 

 

6. A dokumentumvizsgálat határideje és a hitelesség ellenőrzése 

Az 5. cikkelyben említett elkészült dokumentumot a beérkezéstől számított 30 napon 

belül megvizsgálja az ICE-Agenzia Budapesti Irodája és amennyiben a dokumentum 

hiányos vagy nem szabályos, a cégtől elektronikus úton további 

információkat/kiegészítést kér.   

Az ICE-Agenzia Budapesti Irodája véletlenszerűen ellenőrizheti a vállalat által tett 

nyilatkozatok hitelességét.  

Amennyiben a nyilatkozatban tett adatok eltérnek a valóságtól, az a cég 

felfüggesztését és a Beszállítók Nyilvántartásából való törlését vonja maga után.  

 

7. Az érintettek kötelessége az információk frissítése 

Bármely, a 3. cikk szerinti feltételekkel / követelményekkel kapcsolatos adatváltozást 

a változások bekövetkezésétől számított 30 napon belül naprakésszé kell tenni. 

https://www.ice.it/en/markets/hungary/budapest/how-bid-ice-budapests-tenders
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8. A Beszállítók Nyilvántartásának éves frissítése 

ICE-Agenzia Budapesti Irodája évente frissíti a nyilvántartás, melyhez emailben kér 

információkat a nyilvántatásban szereplő cégektől.  

 

9. A beszállító tevékenységének értékelése 

Az e rendelettel összhangban lévő bármely szolgáltatás vagy termék 1-től 5-ig (1 - 

nagyon gyenge, 2 elégtelen, 3 - elegendő, 4 - jó, 5 - nagyon jó) kerül értékelésre 

figyelembe véve az áruk/szolgáltatások minőségét, az áruk/szolgáltatások szállítási 

idejét, az ICE-Agenzia személyzetének kéréseire való rugalmasságot stb. Az ICE 

Agenzia Budapesti Irodája kiszámítja az értékelés átlagát. A beszállító kérésére az 

értékelési űrlap másolatát is megkaphatja.  

 

10. A nyilvántartásba vétel felfüggesztése 

A szállítói nyilvántartásba történő bejegyzést legalább hat hónapig felfüggesztik, ha a 

szállító hármasnál kisebb átlagos minősítést kap az elmúlt évben nyújtott 

szolgáltatásokért. 

A felfüggesztés a következő esetekre is kiterjedhet:  

a) a cégnyilvántartásban szereplő információkkal kapcsolatos változások 

közlésének elmulasztása, 

b) folyamatban levő bírósági eljárás,  

c) késedelmes szállítás, 

d) negatív ellenőrző próba,  

e) a megbízásban szereplő kötelezettségek valamelyikének nem teljesítése  

 

11. Törlés a Beszállítók Nyilvántartásából 

Az ICE-Agenzia Budapest Beszállítók Nyilvántartásából való törlés megtörténik, ha:  

a) a szállító nem felel meg e rendelet 3. cikkében említett helyzetek egyikének; 

b) egy vagy több szolgáltatás/termék értékelése nem éri el átlagban a 3-t; 

c) egyéb magyar vagy olasz közigazgatási szervek továbbra is kizárják az 

ajánlatokból; 

d) a beszállító szerződésszegést követett el; 

e) a feliratkozás után bebizonyosodik, hogy már nem felel meg a feliratkozási 

követelményeknek  

A törlésről való rendelkezést az ICE-Agenzia Budapesti Irodájának igazgatója hagyja 

jóvá, aki az eljárásért felelős.  
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12. A pályázati eljárásokban való részvétel és a nyilvántartásban szereplő 

cégek rotációs kritériumai 

A beszállítók kiválasztásakor az ICE-Agenzia Budapesti Irodája megfelel az 50/2016 

számú olasz rendeletnek és különösen olasz anti-korrupciós hatóság (ANAC) által 

kiadott, a bevezetőben említett 36. Cikkely 4. Pontjában meghatározott 

iránymutatásoknak.  

A gazdasági szereplők a pályázati felhívásban kifejezett meghívással vagy az ICE-

Agenzia honlapján https://www.ice.it/en/markets/hungary/budapest/how-bid-ice-

budapests-tenders közzétett felhívásra jelentkezve vehetnek részt.  

ICE-Agenzia Budapesti Irodája fenntartja magának a jogot, hogy a nyilvántartásba 

vett cégeket az egyes termékkategóriákon belüli rotáció és a 9. pontban említett 

értékelés alapján   összehívja összehívását a nyilvántartás tagjai között ugyanazon 

termékkategóriára vonatkozó meghívások rotációjával, valamint az előző 

szakterületen említett értékelések alapján döntse el. 

A rotáció tekintetében a beszállítók listájának összehasonlítása mellett az ICE-Agenzia 

Budapesti Irodája figyelembe veszi a kategóriába tartozó tagok számát, valamint 

bizonyos esetekben különleges követelményeknek (szakmai, gazdasági, pénzügyi) 

való megfelelést.  

 

13. Személyes adatok kezelése 

Az 196/2003 sz. és a 679/2016 sz. rendeletek alapján, minden vállalat adatait 

kizárólag a törvény által engedélyezett célokra dolgozzák fel, a személyes adatok 

védelmére vonatkozó hatályos rendelkezésekkel összhangban. 

 

14. Végső rendelkezések 

ICE-Agenzia Budapesti Irodája minden regisztrált beszállítót megfelelően és 

haladéktalanul tájékoztat a jelen szabályozásban esetlegesen bekövetkező 

változásokról. 

 

Érvényes: 2019. március 5-től 

https://www.ice.it/en/markets/hungary/budapest/how-bid-ice-budapests-tenders
https://www.ice.it/en/markets/hungary/budapest/how-bid-ice-budapests-tenders

