Jogszabály- és SE szabályozó dokumentum figyelés

Státusz

Jogszabály címe

2015. október 30 – november 6.
45. hét
Megjelent

Hatály

44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet
MK_164. szám
módosítás

a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának,
ellenőrzésének és közzétételének szabályairól,
a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről,
valamint az éves statisztikai összegezésről

2015.11.02.
2015. 11.02.

Tárgy
Főbb témakörök:
Hirdetmények megküldése, feladása, javítása, visszavonása, valamint a hirdetmények TED-en
történő közzétételre való feladása
Hirdetmények ellenőrzése
Ellenőrzési díj és a közzétételi pót igazgatási szolgáltatási díj
Hirdetmények kötelező tartalmi elemei
Hirdetmények közzétételre történő feladása és közzététele
Helyesbítés
TED-en megjelenő hirdetmények
Értesítőben megjelenő hirdetmények
Közzététel a Közbeszerzési Adatbázisban, illetve a Hatóság honlapján
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztató
Ajánlati/részvételi felhívás
Eljárást megindító felhívás
Tájékoztató az eljárás eredményéről
Előminősítési hirdetmény
Koncessziós hirdetmény
Tájékoztató a koncessziós eljárás eredményéről
Tervpályázati kiírás
Tájékoztató a tervpályázati eljárás eredményéről
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
Összegezés a részvételi jelentkezések elbírálásáról
Szerződés teljesítésére vonatkozó adatok
Éves statisztikai összegezés
Összefoglaló tájékoztatás
Összefoglaló tájékoztatás visszavonása
2015.11.02. előtt feladott, vagy megküldött és hiánypótlásra történő felhívással, vagy javítással
érintett azon eljárást megindító, illetve meghirdető hirdetményre, amely ismételt feladására, vagy
megküldésére 2015. november 1-jén vagy azt követően kerül sor, szintén e rendelet
rendelkezéseit kell alkalmazni.
Hatályát veszti a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és
közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint
az éves statisztikai összegezésről szóló 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet
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45/2015. (XI. 2.) MvM rendelet
módosítás

a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásáért fizetendő
igazgatási szolgáltatási díjról

2015. október 30 – november 6.
45. hét

MK_164. szám
2015.11.02.

A díj alapja:
- uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárás, koncessziós beszerzési
eljárás, valamint tervpályázati eljárás esetében a beszerzés becsült értékének, illetve
részajánlattétel esetében a jogorvoslattal érintett rész értékének 0,5%-a, de legalább 200 000
forint, legfeljebb 25 000 000 forint;
- uniós értékhatár alatti értékű közbeszerzési eljárás, koncessziós beszerzési eljárás, valamint
tervpályázati eljárás esetében a beszerzés becsült értékének, illetve részajánlattétel esetében
a jogorvoslattal érintett rész értékének 0,5%-a, de legalább 200 000 forint, legfeljebb 6 000 000
forint.

2015. 11.02.
A kérelmi elemek számához igazodóan a konkrét igazgatási szolgáltatási díj:
(a) 1–3 közötti számú kérelmi elem esetében a díj alapjával egyező összeg;
b) 4–6 közötti számú kérelmi elem esetében az alapösszeg 125%-a;
c) 7–10 közötti számú kérelmi elem esetében az alapösszeg 150%-a;
d) 11–15 közötti számú kérelmi elem esetében az alapösszeg 175%-a;
e) 16 vagy afeletti számú kérelmi elem esetében az alapösszeg kétszerese.
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Státusz

SE szabályozó dokumentum címe
Státusz

módosítás

2015. október 30 – november 6.
45. hét
Megjelent

SE szabályozó dokumentum

Létesítmény-fenntartási
Az egyetemi bélyegzőhasználat
módosítás rendjéről
szabályzat

Hatály

Megjelent
Hatály
SE_Letesitmeny_fe
Bélyegzőhasználat
nntartasi_2015_10_
2015.11.04.
15.pdf
2015.10.15.
2015.11.03.
2015.10.14

Tárgy
Hatályon kívül helyezte az egyetemi bélyegzők beszerzésének, nyilvántartásának és használaton
Tárgyhelyezésének rendjéről szóló 190/1990-R. számú rektori határozattal elfogadott szabályzatot.
kívül
Főbb tartalmát külön dokumentumban ismertetjük.

módosított 2. sz. melléklet (bejelentő lap)
Bejelentő lap_2. mell.
módosítás

Rendezvényszervezési és Rendezvénybiztosítási Szabályzat

2015.11.04.
2015.11.03.

Hatályon kívül helyezésre került az 1991. évi rektori utasítás.
Kegyeleti szabályok
módosítás

Semmelweis
szabályokról

Egyetemen

alkalmazandó

kegyeleti

2015.11.03

2015.11.04.
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