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Közbeszerzési eljárások 

adatainak kezelése 

 

 

A kezdéshez válassza a Pályázataim menüpontot, majd a megjelenő listában 

keresse ki azt a projektet, amivel dolgozni kíván. 

 

 

I. Kattintson a Projekt megvalósítás gombra! 

 

 
 

 

 

II. A megjelenő projekt megvalósítás űrlapon válassza a Közbeszerzési eljárások 

fület! 

 

 
 

 

 

III. A Közbeszerzési eljárások fül tartalmazza a közbeszerzési eljárások listáját, ami 

alaphelyzetben üres. Itt láthatóak a régebbi és folyamatban lévő közbeszerzési 

eljárások adatai. 
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Új közbeszerzés elkezdéséhez nyomja meg a lista alatt található Új 

közbeszerzési eljárás indítása gombot!  

 

A gomb megnyomására a NORA elkészít egy új, még tartalom nélküli 

közbeszerzési eljárást és ki is nyitja annak adatlapját.  

 

Amennyiben a megkezdetett közbeszerzési eljárás adatlapját beadást 

megelőzően törölni kívánjuk, kattintson az „Új közbeszerzési eljárás 

rögzítése” címszöveg feletti szürke csíkban található közbeszerzési eljárások 

linkre! 

 

Már meglévő közbeszerzési eljárás adatainak módosításához kattintson a listában 

valamelyik eljárás tárgyára! 

 

 

A közbeszerzési eljárás szerkezete 
 

A közbeszerzési eljárás adatait egy összetett szerkezetben tárolja a NORA, amely 

alapján megkülönböztetjük az alábbi adattípusokat 

 

 Közbeszerzési eljárás alapadatai; 

 Közbeszerzési eljárás részajánlataira vonatkozó adatok; 

 Az egyes részajánlatokra beérkezett ajánlatok vonatkozó adatai. 

 

A fenti adatcsoportosításnak megfelelően, új közbeszerzési eljárás adatainak 

rögzítésénél először a közbeszerzési eljárás alapadatait szükséges rögzíteni, majd 

mentést követően, az ezen közbeszerzési eljáráshoz szükséges részeket 

létrehozni.  

 

Minden egyes közbeszerzési eljáráshoz szükséges legalább egy részajánlatot 

rögzíteni.  

 

 A részajánlatokra vonatkozó adatok mentését követően szükséges az egyes 

részajánlatokra beérkezett ajánlatok adatait rögzíteni, majd elmenteni azokat.   
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Közbeszerzési eljárás adatlap 
 

Korábban már elmentett eljárást megnyitva az alábbi képernyőre jut. 
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A képernyő részei 

 

1. A képernyő tetején a szürke csík egy navigációs menü. Ez mutatja hova juthat 

vissza a közbeszerzési eljárásokon belül. (Pl. Amennyiben itt csak a 

„Közbeszerzési eljárások” szöveg van, akkor az eljárás alapadatait látja és a 

linkre kattintva visszamehet a közbeszerzés listába.) 

 

2. Közbeszerzési eljárás adatai: 

Itt látható az eljárás alapadatait tartalmazó űrlap. Az űrlap adatait a 

Közbeszerzési eljárás mentése gombra kattintva mentheti el. 

 

3. Közbeszerzési eljárás részei panel: 

A listában láthatók az eljáráshoz tartozó részek. Egy-egy részbe betekinthet, 

amennyiben annak tárgyára kattint. Új részt vehet fel az Új közbeszerzési 

eljárás rész létrehozása gombbal. 

 

4. Közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó dokumentumok panel: 

Itt csatolhat fájlokat az eljáráshoz. A fájlokat a NORA tárolja. Minden fájlhoz írhat 

egy rövid megjegyzést. Kérjük, hogy amennyiben a dokumentum tartalmára 

vonatkozó információról szeretné a Végrehajtó Ügynökséget tájékoztatni, azt e 

rész alkalmazásával tegye meg.  

 

 
 

5. Közbeszerzés beadása gomb: 

Ezzel a gombbal lehet beadni az éppen nyitott közbeszerzési eljárást ellenőrzésre. 

A beadás előtt az adatok kitöltésének teljességét a NORA ellenőrzi. 

 

 

6. Közbeszerzés ellenőrzése gomb: 

Itt még a beadás előtt bármikor ellenőrizhetjük a közbeszerzési eljárásban 

szereplő adatok helyességét. Ugyanez az ellenőrzés megy végbe a beadás során 

is. 

 

 

Az adatok kitöltöttségének hibáit kategorizálva és súlyosság szerint mutatja a 

program. Elképzelhető, hogy egy hiba több másik okozója is, ezért sok hiba 

esetén érdemes részenként javítani, majd újra ellenőriztetni. 
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Közbeszerzési eljárás rész adatlap 
 

 
 

A képernyő részei 

 

1. A képernyő tetején a szürke csík egy navigációs menü. Ez mutatja hova juthat 

vissza a közbeszerzési eljárásokon. Jelen esetben visszamehet az eljárás listába, 

vagy a részt magában foglaló közbeszerzés alapadataihoz. 

 

2. Közbeszerzési eljárás részadatai: 

Itt látható az eljárás részadatait tartalmazó űrlap. Az űrlap adatait a 

Közbeszerzési eljárás rész mentése gombra kattintva mentheti el. 

 

3. Közbeszerzési eljárás rész ajánlatai panel: 

A listában láthatók az eljárás részhez tartozó ajánlatok. Egy-egy ajánlatba 

betekinthet, amennyiben az ajánlattevő nevére kattint. Új részt vehet fel az Új 

közbeszerzési eljárás rész ajánlat létrehozása gombbal. 
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Közbeszerzési eljárás részajánlat adatlap 
 

 
 

A képernyő részei 

 

1. A képernyő tetején a szürke csík mutatja hova juthat vissza a közbeszerzési 

eljárásokon. Jelen esetben visszamehet az eljárás listába, a közbeszerzésbe. 

2. Itt láthatóak a rész ajánlat adatai, amiket a Közbeszerzési eljárás részajánlat 

mentése gombbal menthet. 
 


