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JEGYZOK6NYV

K6sztilt: Cserh6tszentiv6n Kozs6g Onkorm6nyzata K6pviselo-testiiletdnek 2018. janu6r 30. napj6n a
Cserh6tszentiv6ni kirendeltsdgen megtartott nyilt iil6s6rol.

Jelen vannak: Siraky Attila
Lord Eszter
Bal6s Istvrin Andr6s
B6nyey Zsolt
C servol gyi Zoltin Barnab6s

polg6rmester
alpolgiirmester
k6pviselo
k6pviselo
k6pviselo

Tan6cskoz6si iossal r6szt vesz: N6met Beatrix aljegyzo

Sirak), Attila polgSrmester koszontotte a jelenl6voket. Meg6llapitotta, hogy a k6pviselok koztil
mindenki megielent, a testiilet hat6rozatk6pes. Megkdrdezte, hogy a meghiv6ban foglalt napirenddel

egyet6rtenek-e, van-e javaslat tovribbi napirendi pont felv6tel6re. A testiilet egyhangfilag elfogadta a

meghiv6ban foglalt napirendeket.

1. Napirendi iavaslat

Javaslat hattirozat meghozatoltira a ki)telez6, felsd korldt ndlkiili betelepltdsi kvdta vdgrehaitdsdnak
is bev dndorlds szervezd iroddk ldtreh oztis dnak el utasittis dra.

Eloterjeszto: Siraky Attila polgrirmester

Siraky Attila polgSrmester elmondja, hogy Becs6 Zsolt orszirggyil6si k6pviselo irr level6t mindenki
megkapta. A k6pviselo rir k6ri a telepiil6sek t6mogatris6t a Soros Gyorgy 6ltal terveAettek 6s a
kotelezo, felso korlSt ndlkiili betelepit6si kv6ta elutasit6s6ban. Ahatirozatmeghozatala nem kotelezo.

A polg5rmester [r javasolja, hogy eloszor sziilessen dtint6s azzal kapcsolatban, hogy a testiilet 5ll6st

kiv6n e foglalni az iigyben.

A k6pviselo-testi-ilet 4 igen I tart6zkod6s mellett azalitbbihatilrozatothozta'.

Cserh6tszentivin Ktizs6s Onkorm6nvzata K6pvisel6-testiilet6nek
1/2018. (I.30.) szimri hatrirozata
a ktitelez6, fels6 korlit n6lkiili betelepit6si kv6ta v6grehajtisinak 6s a

bevindorkisszervez6 irodr[k l6trehozisfnak elutasithshra vonatkoz6

Cserh6tszentivin Kozs6g Onkorm6nyzatinak kdpviselo-testtilete rigy donttitt, hogy a

Soros Gyorgy iital tervezettek 6s kotelezo, felso korl6t n6lktli betelepit6si kv6ta
v6 grehaj tSs6val kapc so I atban kiny i lv5 nitja az akarat6t.

Hat6rido: soron kiviil
Felelos: SirakyAttilapolgrirmester
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A polg6rmester [r szavazasra teszi fel, hogy ki 6rt egyet a kotelezo, felso korl5t n6lkiili betelepit6si
kv6ta v6grehajt6s6nak 6s a bev6ndorl6sszervezo irod6k l6trehoziis5nak elutasit6s6val

A k6pviselo-testtilet 4 igen I tartozkodirs mellett az alilbbihatirozatothozta:

Cserhitszentivin Ktizs6q 6nkorminvzata K6pvisel6-testiilet6nek
2t2018. (r.30.) hatirozata
a ktitelez6, fels6 korl{t n6lkiili betelepit6si kv6ta v6grehajtis6nak 6s 

^bevdndorldsszervez6 irodSk I6trehoz{sdnak elutasitdsira

Cserhiitszentiv6n telepiil6s elutasitja a Soros Gyorgy 6ltal tervezettek 6s kcitelezo,
felso korl6t n6lkiili betelepit6si kv6ta v6grehajt6s6t. Egyidejrileg csatlakozik a
betelepitdst elutasit6 teleptildsekhez, nem akar sem bevilndorl6sszervezo irodiikat, sem
migrrinsokkal teli magyar teleptil6seket.

Hat6rido: soron kiviil
Felelos: SirakyAttilapolg6rmester

2. Napirendi iavaslat

C s e r lt dt s ze nt iv dn K d u i g k d zb e s ze r zd s i s za b dly zat d n a k e lfo g a dds d r a.

Eloterjeszto: Siraky Attila polg6rmester

Sirakv Attila polg5rmester elmondja, hogy a kozbeszerzdsi szabilyzat tervezet6t elozetesen mindenki
megkapta. Tilekoztatta a k6pviselSket, hogy CserhiitszentivSn telepiil6s kozbeszerze eljiriskoteles
beruhilzis nyert el, ezdrt sztiks6ges, hogy a telepiil6s rendelkezzen hatilyos kozbeszerz6si
szab iiy zattal. Az e I nye rt p iily 6zat a C serh 6tsze nt i v6n i Miive I 6 dd s i hilz f eltj itbs a.

K6rd6s, v6lem6ny nem volt a polg6rmester szavazasra teszi fel, hogy ki 6rt egyet a kcizbeszerz6si
szab iiy zat e lfo gad 5s6val.

A kdpviselo-testtilet egyhangrilag - 5 igen szavazattal - az alilbbihatilrozatothozta:

Cserhitszentivin Ktizs6e Onkorminvzata K6nvisel6-testiilet6nek
3/2018. (I.30.) szdmrfi hat{rozata

Cserh6tszentiv6n K<izs6g Onkorm5nyzat K6pviselo-testtilete a mell6klet szerint
elfogadja Cserhiitszentiv6n Kcjzs6g Onkorm6nyzatKlzbeszerzdsi Szabitlyzatit.

Hatrirido: drtelemszeni
Felelos: Siraky Attila polg6rmester
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3. Napirendi iavaslat

Polgdrmesteri tisztsrig betdltdsdnek mddositdsa

Eloterjeszto: N6met Beatrix aljegyzo

N6met Beatrix aljeglzzo elmondta, hogy a polgiirmester fr a kdpviselo-testiilethez t6mogat6s6t k6ri
abban, hogy f66ll6sri polg6rmesterk6nt tolthesse be a tov6bbiakban polg6rmesteri tiszts6g6t
Cserh5tszentivdnon. Hat6lyos jogszab6lyok szerint a polg6rmesteri tiszts6g betolt6s6nek m6dj6t a

k6pviselo-testtilet megv6ltoztathatja, de erre a megbizatits idotartama alatt csak egyszer keriilhet sor. A
fo5ll5sri polg6rmester munk6ltat6ja a kdpviselo-testtilet, amely gyakorolja a polg6rmester tekintet6ben
a munk6ltat6i jogokat, valamint munkab6rdt a jogszabtily keretei kozott hathrozza meg.

N6met Beatrix aljegyzo elmondta, hogy a fo6ll6s[ polg6rmesterek illetm6nye az 500 fo es az alatti
telepiil6sek eset6ben 299.200 Ft, a kolts6gt6ritds pedig a polgiirmester illetm6ny6nek 15 oh-azaz

44.900 Ft. A k6pviselo-testtiletnek hatilrozattal kell t6mogatnia, hogy a polgilrmester ir 2018. febru6r
1. napj6t6l fo6llSsban toltse be tiszts6g6t, az illetm6nye brutt6 299.200 Ft legyen, illetve hogy havonta
brutt6 44.900 Ft/h6 kolts6gt6rit6sben r6szestiljon.
Az aljegyzo asszony ifiadta a sz6t a polg5rmester irrnak.

Sirak), Attila polg6rmester elmondta, az6rt fordult ezzel a k6r6ssel a k6pviselo-testiilet fel6, mert rigy
gondolja, ed atisztseget csak fo6ll6sban tudja - az elvirbsainak megfelel6en - ell6tni a megnovekedett
feladatok miatt. K6rte a k6pviselo-testtilet bizalmit,6s biztosftotta oket arr6l, hogy munk6j6t az elozo
idoszakhoz hasonl6an maxim6lisan igyekszik elv6gezni.

Az aljegyzoasszony javasolta, hogy a k6pviselo-testiilet hozza meg dontdseit a napirendi ponttal
kapcsolatban.
E,lmondta, elsok6nt arr6l sziiks6ges donteni, hogy a k6pviselo-testiilet hozzilfirul-e ahhoz, hogy a

polg6rmester a tov6bbiakban fo6ll6sban lilssa el tiszts6g6t, majd az illetm6ny6rol 6s vdgi.il a
kolts6gt6rit6srol.

Siraky Attila polg6rmester bejelentette 6rintetts6g6t, ezert a szavazilsban nem kiv5n r6sa venni.

A k6pviselo-testiilet egyhangrilag - 4 igen szavazattal - az alfibbi hatirozatothozta'.

Cserhitszentivin Ktizs6s OnkormSnvzata K6nvisel6-testiilet6nek
4/2018. (I.30.) szimri hat6rozata
Siraky Attila polgirmester 6rintetts6g6nek bejelent6s6vel kapcsolatban

A k6pviselo-testtilet elfogadja Siraky Attila bejelen6s6t a szavazilssal kapcsolatos
6rintetts6g6rol eshozziljSrul ahhoz, hogy a szavazbsban ne vegyen r6szt.

Hat6rozatho zatal szempond6b6l jelenl6vonek tekintik.

Hat6rido: 6ftelemszeni
Felelos: N6met Beatrix aljegyzo
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A kdpviselo-testiilet egyhangirlag - 4 igen szavazattal - az al6.bbi hatirozatothozta

Cserhdtszentivin Ktizs6s 6nkorminvzata K6pvisel6-testiilet6nek
5/20 I t. (.30J lzhryli h alir ozata
a polgirmesteri tiszts6g f66ll{sban ttirt6n6 ellitisir6l

Cserh6tszentiviln Kozs6g Onkorm6nyzata Kdpviselo-testtilete, mint dont6shoz6
testtilet igy hatirozott,hozzilitrul ahhoz, hogy Siraky Attila Cserh6tszentiv6n kozsdg
polg6rmestere 2018. febru6r 1. napj6t6l polg6rmesteri tiszts6g6t fo6ll6sban lSssa el.

A k6pviselo-testtilet felhatalmazza az aljegyzot 6s az alpolg6rmestert, hogy a

kinevez6ssel kapcsolatos int6zked6seket tegye meg.

Hat6rido: 2018. febru6r 1

Felelos: Ndmet Beatrix aljegyzo,
Lord Eszter alpolg6rmester

A k<ivetkez6 dont6s meghozatalfin5l Siraky Attila polg6rmester bejelentette 6rintettsdg6t, ezdrt a

szavazilsban nem kiv5n r6szt venni.

A k6pvi selo-testiilet egyhangrilag - 4 i gen szav azal1al - az althbi hatir ozatot hozta

Cserhdtszentivin Ktizs6s Onkorminvzata K6pvisel6-testiilet6nek
6/2018. (I.30.) szSmfi hatdrozata
Siraky Attila polg6rmester 6rintetts6g6nek bejelent6s6vel kapcsolatban

A k6pviselo-testtilet elfogadja Siraky Attila bejelen6s6t a szavazissal kapcsolatos

6rintetts6g6rol eshozzi$6rul ahhoz, hogy a szavazhsban ne vegyen r6szt.

Hat{rozathozatalszempontj6b6l jelenl6vonektekintik.

Hat6rido: 6rtelemszerti
Felelos: Ndmet Beatrix aliegyzo

A k6pviselo-testiiletegyhangrilag - 4 igen szavazattal - azalSbbihatirozatothozta:

CserhStszentivin Ktizs6e Onkorminvzata K6pvisel6-testiilet6nek
7/2018. (I.30.) sz6mf hatirozata

a polgirmesteri illetm6ny6nek megrlllapitfsival kapcsolatban

Cserh6tszentiv6n Kozs6g Onkorm6nyzata K6pvisel6-testtilete Siraky Attila fo6llSsf

polg6rmester rdsz're iOtS. febru6r 1. napj6t6l a hat6lyos jogszab6lyoknak

megfeleloen 299.200 Ft osszegti illetm6nyt 6llapit meg'

A kdpviselo-testtilet felhatalmaz za az aliegyzot a tovilbbi sztiks6ges intdzked6sek

megt6tel6re.

Hatfrido: 201 8. febru6r 1.

Felel6s: N6met Beatrix aljegYzo
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A kovetkezo dont6s meghozatal6n6l Siraky Attila polgrirmester ism6t bejelentette 6rintetts6gdt, ezdrt a
szavazflsban nem kfv6n r6sZ venni.

A k6pviselo-test[let egyhangrilag - 4 igen szavazallal - azalihbihatirozatothozta:

Cserhitszentivin Ktizs6s Onkorminyzata K6nvisel6-testiilet6nek
8/2018. (I.30.) sz6mri hat6rozata
Siraky Attila polgirmester 6rintetts6g6nek bejelent6s6vel kapcsolatban

A k6pviselo-testtlet elfogadja Siraky Attila bejelen6s6t a szavazhssal kapcsolatos
6rintetts6g6rol eshozzil6rul ahhoz, hogy a szavazilsban ne vegyen rdszt.

Hat5rozatho zatal szempontj 6b6l jelenl6vonek tekintik.

Hat6rido: 6rtelemszerii
Felelos: N6met Beatrix aljegyzo

A kdpviselo-testtilet egyhangflag - 4 igen szavazattal - azalibbihatdrozatothofia'.

Cserhritszgnltlvin Ktizs6g Onkorm6nyzata K6pvisel6-testiilet6nek
9/20 1 8,1I.30.) szimri hatir ozata
a p0196rmester ktilts6gt6rit6s6nek megrillapitisSval kapcsolatban

CserhStszentivrln Kozs6g Onkorm6nyzata k6pviselo-testtilete Siraky Attila fo6ll6s[
polgiirmester r6,sz6,re 2018. febru6r I . napjrit6l a hat6lyos jogszabrilyoknak
megfeleloen 44.900 Ft <isszegti k<iltsdgt6rit6st 6llapft meg.

A k6pviselo-testtilet felhatalmazza az aljegyzot a tovi$bi sztiks6ges int6zkeddsek
megtdtel6re.

Hat6rido: 2018. februrir 1.

Felelos: N6met Beatrix aliewzo

Tobb napirend nem volt, egydb kdrdds, 6szrev6tel nem hangzott el, a polgiirmester rir megk<is zonte a
r6szv6telt, 6s az til6st bezirta.
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Cserh6tszentiv6n Kozs6g Onkormdnyzata

3066 C v6n. Kossutlt utca l.
Telefon: (32) 382-056
Fax: (32) 382-026
e-mail :csivan.korjegyzoseg@gmai I'com'
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Meghiv6

Magyarorsz6ghelyitinkormSnyzatair6lszol620ll.6viCl-xxxlx'torvdny45.$-6banfoglaltak
alapj6n Cserhdtszenti;;'[;r;;g Ontor.anyzata K6pviselo-testiilet6nek [16s6t

2018. ianu:ir 30. napiin ( kedden ) 10'00 6rira

a MStraszol6si Kozos onkorm6nyzati Hivatar cserh6tszentiv6ni Kirendelts6gdnek tan6cskoz6 termebe

dsszehivom ( 3066 Cserh6tszentiv6n, Kossuth utca 1' )'

Napirendi iavaslat:

1. Javaslat hatirozat meghozatal6ra a kotelezo, fels6 korl6t n6lkiili betelepit6si kv6ta

v6grehajt5s6nak 6s a bevTndorl6sszervezo irod6k ldtrehozris6nak elutasitSs6ra'

Eloterjeszto: Siraky Attila polg6rmester

2. Javaslat cserh6tszentivSn kozs6g kozbeszerzlsi szabiiyzat6nak elfogad6s6ra

Eloterjeszto: Siraky Attila polg6rmester

3. Polg6rmesteri tiszts6g betolt6s6nek m6dosft6sa

Eloterjesao: N6met Beatrix aljegyzo

4. Egyebek

Megj elen6s6re, aktiv kozremtikod6s6re felt6tlen szSmitok'

Cserhiitszentiv in, 20 18. janu6r 26.
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SirakY Attila

Lord Eszter

BalSs lstv5n Andris

B6nyeY Zsolt

C serv6 I gYi Zoltin B arnabis

polg6rmester

alpolg6rmester

k6pvisel6

k6pviselo

k6pviselo

.4,*o.(...."".l 7Fl-

Tan6cskoz6si joggal r6szt vesz:

dr. Turza Csaba J6zsef jegYzo
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Cserhftszentivfn Ktizs6g OnkorminyzatKfipvisel6-testiilete a kdzbeszerz6sekr<il sz6l6 2015.
6vi CXLII. ttirv6ny 27. S (1) bekezd6se alapjin az Onkorminyzat 6ltal kezdem6nyezett
ktizbeszerz6sek sorfn alkalmazand6 eljrf,risokra a ktivetkezo szabiiyzatot alkotja:

I. FEJEZET

AIT,II,ANOS RENDELKEZESEK

1. A szabdlyzat cdlja, szemilyi ds tdrgi hatdlya

A szabillyzat cllja, hogy meghatttrozza

a) a kdzbeszerzesi elj6r6s el6k6szftds6nek, lefolytat6s6nak rendj6t, bels6 ellen6rz6s6nek felel6ss6gi
rendj6t,

b) a helyi cinkormrinyzat nev6ben eljiir6, illet6leg az eljirdsba bevont szem6lyek, szenrezetek
felel6ss6gi rendj6t,

c) a kozbeszerzesi elj6r6s dokumentiilisi rendj6t.

d) Meghatirozza az eljdri,s sorin hozott drint6sek6rt felelos szem6lyt (szem6lyeket), illetoleg
testtiletet.

E szabiiyzat hatillya ala tartozik Cserh6tszentivan Krizs6g Onkormiinyzatinak Hivatala,
valamennyi kolts6gvet6si int6zmdnye, az cinkorm6nyzatok 6ltal alapitott k<ilts6gvet6si szervek,

dnkorm6nyzati t<ibbs6gti tulajdonri gazdashgi t6rsasilgok, k<izalapitv6nyok beszerz6sei,
(tov6bbiakban ajanlatk6rS), amennyiben azok 6rt6ke el6ri vagy meghaladja a hatiilyos
j o g szab6l yokb an me ghatitr o zott 6rt6khatriro kat.

2, A szabdlyzat hatdlya ald tartozd beszerzisek

A Szab6lyzathatiiya kiterjed az erintett rinkorm6nyzatok minden olyan irubeszerz6s6re, 6pit6si
beruhhzdsira, dpit6si koncesszi6jttra, szolgitltat6s megrendel6s6re, szolgiltattisi koncessziojira,
amelynek 6rt6ke a kozbeszerz6s megkezd6sekor el6ri, vagy meghaladja az 6ves kolts6gvetdsi
tdrv6nyben meghattr ozott k<izbesz erzdsi drtdkhat6rokat.

(l) Az frubeszerz6s olyan visszterhes szerzod6,s, amelynek tirgya forgalomkdpes 6s birtokba
vehet6 ing6 dolog tulajdonjog6nak vagy haszniiatitra, illet6leg hasznosit6s6ra vonatkoz6 jognak -
v6teli joggal vagy an6lkiil tcirt6n6 - megszerzlse az ajtlnlatk6ro reszerol. Az 6rubeszerzds

mag6ban foglalja a berillit6st 6s iizembe helyezdst is.
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(2) Az dpftisi beruhdzds olyan visszterhes szerzodes, amelynek titrgya a kdvetkezS valamelyik

munka megrendel6se (6s 6tv6tele) az ajinlatkdro reszdrol:

a) a Kdzbeszerzesi trirv6ny 1. mell6klet6ben felsorolt tev6kenys6gek egyik6hez kapcsol6d6 munka

kivitelez6se vagy kivitelezdse 6s kiilcin jogszab6lyban meghatSrozott tervez6se egytitt;

b) 6pitm6ny kivitelez6se vagy kivitelezdse 6s ktildn jogszabrilyban meghat6rozotttewez6se egytitt;

c) az ajinlatkero itltal meghatirozott k<ivetelm6nyeknek megfelelo 6pitm6ny b6rmilyen eszkozzel,

illetSleg m6don tcirt6n6 kivitelez6se.

(3) A szolgdltatds-megrendeldse - iirubeszerz6snek 6s 6pit6si beruh6z6snak nem min6siil6 - olyan

visszterhes szerzodds, amelynek tirgya ktikin<isen valamely tev6kenys6g megrendel6se az

ajSnlatk6r6 reszerol.

(4) Az 6pit6si koncesszi6 olyan 6pit6si beruh6ziis, amely alapjhn az aj6nlatk6r6

ellenszolg6ltat6sa az lpitmeny hasznosit6si jog6nak meghatiirozott id6re tcirt6n6 6tenged6se vagy e

jog 6tenged6se pdnzbeli ellenszolg6ltat6ssal egyiitt, ahol a hasznosit6shoz kapcsol6d6

kockdzatokat teljes eg6sz6ben vagy legaliibb jelent6s rdszben a nyertes aj5nlattevo viseli.

(5) A szolg{ltatisi koncesszi6 olyan szolgilltatitsmegrendel6s, amelynek alapj6n azajitnlatkero a

szolgiitatits nyrijt6s6nak jog6t (hasznosit6si jog) meghat6rozott idore 6tengedi, 6s

ellenszolg6ltat6sa a hasznosit6si jog vagy e jog ritenged6se penzbeli ellenszolg6ltat6ssal egytitt,

ahol a hasznosit6shoz kapcsol6d6 kock6zatokat teljes eg6sz6ben vagy legal6bb jelentos r6szben a

nyertes aj6nlattev6 viseli.

Ha a szerzodes tdbb - egym6ssal sztiks6gszertien risszefiiggo - krjzbeszerzdsi tttrgyat foglal
mag6ban, a meghatiiroz6 ertekikozbeszerzdsi t6rgy szerint kell a szerzod6st min6siteni.

Szolgdltatits megrendeldsdnek minSstil az a szerzod6s, amelynek a ttrgya 6ru beszerz6se 6s

szolgiltatits megrendel6se, ha a szolg6ltat6s 6rt6ke meghaladja az irubeszerzes erteket.

3. A beszerzdsi irtdkhatdrok

3.1. A kdzbeszerzds drtdkdnek meghatdrozdsa ds drtelmezdse

A kcizbeszerzds 6rt6k6n a kdzbeszerzds megkezd6sekor annak tirgydert az adott piacon 6ltal6ban

kdrt, vagy kfn6lt - 6ltalilnos forgalmi ad6 n6lkiil sz6mitott, a Kbt. 17-20. $-okban foglaltakra

tekintettel meg6llapitott -teljes ellenszolg6ltatiist kell 6rteni (a tov6bbiakban becstilt 6rtdk).

A krizbeszerz6s megkezd6s6n a kozbeszerzesi elj6r6st megindit6 hirdetm6ny felad6s6nak

idopontj6t, a kdzvetlen r6szvdteli felhiv6s megktild6s6nek idopontj6t, a hirdetm6ny n6lktili
t6rgyal6sos elj6rris eset6ben pedig az ajdnlatt6teli felhiv6s megktild6sdnek, ennek hi6ny6ban a

tir gy al6s me gkezd6 s6nek id6pontj 6t kel I 6rteni.

Ha egy 6pit6si beruh6z6s vagy ugyanazon kozvetlen c6l megval6sititsira irfnyul6 szolg6ltat6s

megrendel6s, illetve azonos vagy hasonl6 felhaszn6l6sra sz6nt 6ruk beszerzdse r6szekre bontva
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tclbb szerzodds ritj6n val6sul meg, a kozbeszerz6s becsiilt 6rt6k6nek meghatitrozitstitoz az <isszes

resz erteket figyelembe kell venni. Szolgdltat6s megrendel6s eset6n az vgyanazon k<izvetlen c6lra

iranyults6g vizsg6latakor az egyes szolgdltatSsok mriszaki 6s gazdasrigi funkcion6lis egys6g6t kell
alapul venni.

3.2. A kozbeszerzdsek {rtdkhatdra

A kcizbeszerz6si 6rt6khat6rok

azBuropai Uni6 joga 6ltal meghatfrozottkozbeszerz6si 6rt6khat6rok (uni6s 6rt6khatrirok)
a kcilts6gvet6si tcirv6nyben nemzeti 6rt6khat6rokk6nt meghatfrozott krizbeszerz6si 6rt6khat6rok
(nemzeti 6rt6khat6rok)

a) Az egyes beszerz6si t6rgyaka vonatkoz6 uni6s 6rt6khat6rokat, valamint a nemzeti

6rt6khat6rokat a Kozb eszerzesi Hat6s6g aKozbeszerz6si Ertesit6ben minden 6v elej6n kozzeteszi.

b) A Kbt. eloir6sainak megkeriil6se c6lj6b6l tilos a kozbeszerz6st r6szekre bontani.

4. Kdzbeszerzdsi eljdrds fajtdi (az alkalmazandd eljdrdsrend)

(l) Az uni6s 6rtdkhatdrokat el6ro vagy meghalad6 6rt6kri kozbeszerzdsekre a Kbt. M6sodik

R6szdt, az ezek alatti 6s egyben a nemzeti 6rt6khattirokat el6r6 6rtdkti kozbeszerz6sekre a Kbt.

Harmadik R6sz6t alkalmazva kell elj6rni, kivdve, ha a Kbt. m6sk6nt nem rendelkezik.

(2) Az Onkormrlnyzat a nemzeti eljiir6srend hattiya al|tartoz6kozbeszerz6sek megval6sit6sakor

a) a Kbt. 117. $-ban meghatitrozott m6don szabadon kialakitott elj6r6st folytat le, vagy

b) a trirvdny M6sodik R6sz6ben meghatarozott szabiilyok szerint j 6r el a Kbt. I 13. -1 16. $-ban
foglalt elt6rdsekkel.

(3) A krizbeszerzdsi elj6r6s sordn nem lehet 6tt6mi egyik eljrir6si fajtar6l a m6sikra.

(4) A kcizbeszerz6si eljrirris fajtii:
a) nyilt
b) meghiv6sos

c) t6rgyal6sos elj6r6s

d) versenyprlrbeszdd

e) hirdetmdny kozzetetele n6lktili targyal6sos elj6r6s

A nyilt eljdrds olyan, egy szakaszb6l iil6 kdzbeszerz6si elj6r6s, amelyben minden 6rdekelt

gazdasfugi szereplS aj6nlatot tehet. A nyilt elj6r6s ajanlati felhiv6ssal indul. A nyilt eljar6sban nem

lehet t6rgyalni.

A megh{vdsos eljdrds olyan, ket szakaszb6l 6116 kIzbeszerz6si elj6r6s, amelynek elso r6szv6teli

szakasziban az ajitnlatkdro a r6szv6telre jelentkez6nek a szerzodes teljesftdsdre va16

alkalmass6g6r6l vagy alkalmatlans6g6r6l ddnt. Az eljar6s m6sodik, aj6nlattdteli szakaszdban csak
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az ajdnlatketiS 6ltal alkalmasnak mintisftett 6s ajrinlattdtelre felhivott r6szv6telre jelentkez6ktehetnek ajinlatot. Az elj6r6sban nem lehet trirgyalni.

:{;{;#;;:!#::;:;#,1};jlj.:fr"ffiTJ;}mint ajrinrat k6r6, az dttatakivi,asztott esy vasy

versenypdrbeszdd sordn az tinkorm 6nyzat- a Kbt.-ben el6irtak szerint - a kivrilas ztott r6szv6telrejelentkez6kkel pirbeszedet folyat akozbeszerzks taryy[nak, a szerz6d6s tipus6nak 6s felt6teleinekponto s me ghatfir o zrisa 6rdek6 ben, maj d aj 6nlxotk6r.

5. A kdzbeszerzdsi igdnyek tervezdse

(1) Az cinkormiinyzat a ktiltsdgvet6si 6v elej6n, miircius 3r. napj6ig (Kbt. 42. g (r) bek.) evescisszesftett kozbeszetz6si tervet kdteles kdsziteni az adotT 6we tervezett kozbeszerzdsekr6l.A krizbeszerz6si tervet 5 6vig meg kell 6rizni.A k.zbeszerz6si terv nyilvrinos.

A krizbeszerz6si tervet az eintettK.pviserri-testtilet jogosurt j6vdhagyni.

A k<izbeszerzlsi terv elk6szit6se ekitt az ajhnlatkerci indfthat kozbeszerzesi eljrir6st, amelyet atervben szint6n megfelel6en szerepeltetni kell.

A kcizbeszerzdsi terv nem vonja maga ut6ln azabban megadott kdzbeszerz6sre vonatk ozo elj6tr6slefolytat6srinak ktitelezetts6gdt. A k<izbeszerz6si tervben nem szerep lil kdzbeszerz.sekre vagy atervben foglaltakhoz k6pest m6dosftott kozbeszerzesekre vonatkoz6 elj6rSst is le lehet folytatni, haaz el6re nem liithat6 okb6l el6rillt kiizbeszerzesi ig6ny vagy egydb v1ltozdsmenirt fel. Ezekben azesetekben a kozbeszerzlsi tervet m6dositani kell ; ilyen ig6ny vagy egy6b viitozirsfelmeriil6sekor, megadva a m6dositris indokdt is.

A kcizbeszerz€si tervnek a honlapon a tfugyevet krivet6 6vre vonatkoz6 k,zbeszerz6si terv
honlapon trirt6n6 kiizzetetellig kell el6rhet6nek lennie.

Az onkorminyzat m6s ajrinlatk6nit is meghatalmazhat azzal, hogy a nev6ben kozbeszerz6si
elj6rrlst folyasson le. T<ibb alanlatkdrl krizdsen is megval6sfthat egy k<izbes zerzestolyan m6don,
hogy egy maguk kdztil kiviilasztott aj6nlatk6rSt meghatalmaznak a ktizbeszerzlsi eljdrris
lefolytat6srival.

Ha a kdzbeszerzdsi elj6rris lebonyolitris6ra teljes eg6sz6ben minden 6rintett qariatk1ro nev6ben,
kdztisen ker0l sor, akkor az ajdnlatk6r6k egytittesen felel6sek a Kbt. szerinti kcitelezetts6geik
teljesit6s66rt. Ha a kdzbeszerzesi eljiris lebonyolitisira nem teljes eg6szdben minden 6rintett
aj6nlatk6r6 nevdben kertil sor, akkor az ajfinlatk6rdk a kozbeszerz6si eljrlr6snak csak a kcizrisen
vdgzett rdszei tekintet6ben tartoznak egytittes felel6ss6ggel. Minden ajdnlatkdri| kiz6r6lagosan
felel6s a Kbt. szerinti kdtelezetts6gei teljesit6s66rt akozbeszerzdsi eljirits azon r6szei tekintet6ben,
amelyeket a sajrit nev6ben vdgez.

6





6. A kdzbeszerzisi eljdrds elilkiszftise, adminisztrdcid

(l) A kozbeszerz6si elj6r6s el6k6szit6se, a felhiviis 6s a kozbeszerz6si dokumentumok elk6szit6se,

az ajdnlatok 6rt6kel6se sor6n 6s az elj6r6s m6s szakaszitban az Onkorminyzat nev6ben eljir6,
illetoleg az eljtnisba bevont szem6lyeknek, illet6leg szeryezeteknek megfelel6 - a kcizbeszerzds

tirgya szerinti, szakmai, kdzbeszerzdsi, jogi 6s p6nziigyi - szakdrtelemmel kell rendelkeznitik. A
r6szben vagy eg6szben eur6pai uni6s forr6sb6l megval6sul6, valamint 6rubeszerz6s 6s

szolg1,ltatitsmegrendel6s esten az europai uni6s 6rt6khat6rt meghalad6, 6pit6si beruh6z6s eset6n az

otszf.zmillio forintot el6r6 6rt6kti k<izbeszerz6si eljarrisban az aj6nlatk6r6 kriteles felel6s
akkredit6lt kozbeszerudsi tan6csad6t bevonni. A jegyzb gondoskodik a felhivris 6s az aj6nlatk6r6si
dokument6ci6 elk6szfttet6s6rol 6s rendelkezesre iil6sin6l. Sztiksdg szerint a helyi ktilsri szervezet
segits6g6t is igdnybe veheti.

(2) Minden egyes kozbeszerz6si eljrir6st - annak el6k6szit6setol az eljarris alapjan kdtott szerzodds
teljesit6s6ig terjed6en - ir6sban, vagy az eljartisi cselekm6nyek elektronikus gyakorliisa eset6n

kiiltin, a Kbt. felhatalmaztisa alapj6n alkotott jogszabiiy szerint elektronikusan dokumentrllni kell.
(Kbt. 46. $ (1) bekezd6s)

(3) Az ajdnlatkerl jogait es k<itelezetts6geit az drintett dnkorm6nyzat nev6ben annak
Polg6rmestere gyakorolj a.

(4) Az cinkormiinyzat, mint ajrinlatk6r6 kdteles az al6bbi adatokat, inform6ci6kat,
dokumentumokat, ha rendelkezik honlappal, sajiit honlapjiin, ha honlappal nem rendelkezik a

Kozbeszer zd si Hat6 s6g v agy a fenntart6 honl apj 6n kozzdtenni:

a k<izbeszerz6si tervet, valamint annak m6dosit6siit (m6dosit6sait) az elfogadiist krivetoen
haladdktalanul,
a Kbt. 9. $. (l) bekezd6s h-i) pontja alkalmaz6srival megk<itott szerzod6seket,
azelozetesvitarendezessel kapcsolatos Kbt. 80. $ (2) bekezd6se szerinti adatokat,
a r6szv6teli jelentkezdsek 6s az ajinlatok elbirrilisar6l sz6l6 6sszegz6st, a rdszv6telre
j el entkez6knek vagy az ajitnlattevdknek val6 me gktild6sdvel e gyidej tile g
a k<izbe sze r zesi elj ttr tts alapj 6n me gkdtrltt szerz6d6 seket,
a szerzod1,s teljesitds6re vonatkoz6 ktivetkezo adatokat: hivatkozdst akozbeszerz6si elj6r6st
megindit6 hirdetm6nyre, a szerzod6 felek megnevez6sdt, azt, hogy a teljesit6s szerziidesszeri
volt-e, a szerzodes teljesit6s6nek az ajrinlatk6r6 iital elismert id6pontj6t, tov6bb6 az
ellenszolg6ltat6s teljesit6sdnek idSpontj6t 6s a kifizetett ellenszolg6ltatris 6rt6kdt,
a ktilrin j o g szab 6lyb an me ghat6rozott 6ves stati sztikai ris sze 9z6 st.

Az adatok kdz6rdekb6l nyilviinos adatok, azoknyilvitnoss6gra hozatala iizleti titokra hivatkoziissal
nem tagadhat6 meg.

Az adatok intemeten valo kozzet6tel66rt a jegyzo felel6s

(5) A kozbeszerzesi elj6r6s elokdszit6sdvel, lefolytatdsixal kapcsolatban keletkezett risszes iratot a
kdzbeszerzdsi eljrir6s lezttru,lilsirtol, a szerzild6s teljesit6s6vel kapcsolatos cisszes iratot a szerziSdds
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teljesit6s6rol sz6mitott 6t 6vig meg kell orizni. Ha a kozbeszerz6ssel kapcsolatban jogorvoslati

elj6r6s indul, az iratokat annak - bir6s6gi feltilvizsg5lat eset6n a felillvizsghlat - joger6s

befejez6s6ig, de legal6bb az emlitett rit 6vig meg kell orizni.

Az iratok megorzdslert a jegyzSt, a hivatal k<jztisztvisel6it munkakciri leir6suknak megfelel6en

terheli a felel6ss6g. Be6rkez6 dokumentumokat az iratkezel6si szab6lyzatban foglaltak szerint

iktatni kell.

(6) Az 6ves k6zbeszerz6sekr6l ktilcin jogszab6lyban meghatdrozottak szerint 6ves statisztikai

<isszegz6st kell k6sziteni.

7. A kdzbeszerzdsi eljdrdsban rdsztvevd szemdlyekre, szervezetekre vonatkoai szabdlyok

(1) A kozbeszerz6si eljar6s elok6szit6se, a felhiv6s 6s a dokumentdci6 elk6szitdse, az ajanlatok

6rt6kel6se sordn 6s az eljrlr6s m6s szakaszitban az Onkormdnyzat nev6ben elj6r6, illetoleg az

eljSr6sba bevont szem6lyeknek 6s szervezeteknek megfelel6 - kdzbeszerz6s t6rgya szerinti,

kozbeszerz6si (adott esetben felel6s akkredit6lt kozbeszerz6si szaktan6csad6 bevoniisa kotelezo),
jogi 6s penzijgyi - szak6rtelemmel kell rendelkezniiik.

(2) Az 0nkormanyzat az (l) bekezd6sben meghatarozott szak6rtelemmel rendelkezo, legal6bb

hiiromtagri bftttl6bizottstigot kciteles l6trehozni az ajitnlatoknak az elbirdli.sira. A bir6l6bizotts6g

ir5sbeli szakv6lem6nyt 6s dcint6si javaslatot kdszit az Onkorminyzat nev6ben a kozbeszerzesi

elj6r6st lezitro drint6st meghoz6 K6pviselS-testtilet reszere. A birril6bizottsSgi munk6r6l
jegyz(ikonyvet kell k6sziteni, amelynek reszdt k6pezik a tagok indokltissal ell6tott bir6lati lapjai.

(3) Az Onkorm6nyzat nevdben az eljar6st leztro d<int6st meghoz6 szem6ly (polg6rmester 6s

K6pviselo-testtileti tag) nem lehet a biril6brzottsrlg tagja. Testtileti dcint6shozatal eset6n a

ddnt6shoz6 kizitrolag tanflcskozitsi joggal rendelkezo szem6lyt delegrllhat a biriiibizotts6gban.
Testtileti d<int6shozatal est6ben n6v szerinti szavazdst kell alkalmazni.

8. Os s zefer h etetlens d gi o ko k

(l) Osszeferhetetlen 6s nem vehet reszt az elj6r6s el6k6szft6s6ben 6s lefolytat6s6ban az

Onkorm6nyzat neveben olyan szem6ly vagy szeruezet, amely funkci6inak p6rtatlan 6s t6rgyilagos

gyakorl6sa b6rmely okb6l, igy kril<in<isen gazdas6gi 6rdek vagy az elj6r6sban r6szt vev6 gazdasdgi

szerepl6vel fennrlll6 m6s k<iz<is 6rdek miatt nem k6pes. (Kbt. 25. $ (1) bekezd6s)

(2) Az Onkorm6nyzat nevdben elj6r6 es az Onkorm6nyzat iital az eljfurissal vagy annak

elSk6szit6s6vel kapcsolatos tev6kenys6gbe bevont szem6ly vagy szervezet ir6sban kciteles

nyilatkozni arr6l, hogy vele szemben fenn6ll-e a Kbt. 25. $-a szerinti <isszeferhetetlens6g.
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9. Az elj drdst megindftd (hirdeto) h irdetmdny, felhivtis, dokumentdcid

(l) A kozbeszerz6si elj6r6st megindit6 felhiv6s a kozbeszerzesi eljirirs egyes fajtdira irrlnyad6

szab6lyok szerint ajtnlati felhiv6s, r6szvdteli felhiv6s, aj6nlatt6teli felhiv6s vagy kiilon
j o gszab6lyban fo gl alt kcizvetlen 16 szv6tel i felhf vrls.

(2) Az onkorm6nyzat az ajtnlati 6s r6szv6teli felhiv6st ktilon jogszab6lyban meghatitrozott minta

szerinti hirdetm6ny ird 6n ktiteles kdzzdtenni.

(3) Ha az Onkorm6nyzat titmogatSsra ir6nyul6 ig6nyt (y:iiydzatot) nyrijtott be, vagy fog

benyrijtani, az eljtrdst megindithatj a, az eljiritst megindit6 felhiv6sban azonban fel kell hivni az

aj6nlattevok figyelmdt erre a kdrtilmdnyre, valamint a Kbt. 135. $ (12) bekezd6s6ben foglaltakra.

(4) Az elj6r6st megindft6 felhiv6sban az Onkormhnyzat megadja a kozbeszerzes ttrgyifi 6s

mennyis6g6t.

(5) Az Onkorm6nyzat megvizsgfija beszerz6s6t abb6l a szempontb6l, hogy abeszerzls t6rgyanak

jellege lehetov6 teszi-e akdzbeszerz6s egy r6,sz6re t<jrt6n6 aj6nlatt6tel biztosit6s6t. Amennyiben a

resz-ajinlat t6teli lehet6s6g biztosithat6 az eljdrist megindit6 felhiv6sban lehetov6 teszi a

r eszaj inlattdteli lehet6 s6 get.

(6) A kozbeszerz6si elj5r6st megindit6 hirdetm6ny, felhiv6s v6gleges szdveg6t a K6pvisel6-

testiilet hagyja j6v6. A j6v6hagyott szrivegnek megfelel6 hirdetm6ny, felhivSs kozz6t6tel6rol,

megktild6s erol a jegyz6 gondoskodik.

(7) Az Onkorm6nyzat - a megfelelo aj6nlatt6tel el6segit6se 6rdek6ben - dokument5ci6t k6szithet

illetve kriteles megadni az eljar6st megindit6 felhiviisban vagy a tov6bbi kozbeszerz6si

dokumentumokban a kdzbeszerzes tdrgyira vonatkoz6 mtiszaki leir6st.(Kbt.57-58. $). A mtiszaki

leir6s tartalmfuraa32ll20l5. (X.30.) Korm. Rendelet 48. $ -a azirinyad6.

(8) A jegyzo gondoskodik arrol, hogy a dokument6ci6 az aj6nlatt6teli hat6rid6 lej6rt6ig

rendelkez6sre 6lljon.

10. Az ujdnlatok benyfijtdso is bontdsdra

(1) Az ajSnlatot 6s a r6szv6teli jelentkez6st ir6sban 6s zlrtan, az ajitnlati felhiv6sban megadott

cimre kozvetlentl vagy postai riton kell benyrijtani az ajttnlatteteli hat6rid6 lej6n6ig.

(2) Az aj6nlattevo reszere - amennyiben ajiinlatdt szemelyesen nffitja be - az ajdnlat 6tvdtel6rol

elismervdnyt kell adni. Az 6tv6teli elismerv6nynek tartalmaznia kell az 6tvdtel idopontj6t, az

6tvev6 nev6t 6s al6irils6t, valamint annak elismer6s6t, hogy az ajitnlat benyfjt6sa lezirt, s6rtetlen

boritdkban tdrt6nt.

(3) A be6rkezett ajfunlatok borit6kj6n fel kell ttintetni abeerkez6s idopontj 6ttovdbbd rcigziteni kell,
hogy a borit6k s6rtetlentil erkezett-e, valamint fel kell jegyezni az ajitnlat sorsz6m6t.
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(4) Az ajdnlatokat tartalmazo iratok felbont6s6t az ajinlatteteli hat6rido lej6rt6nak idopontjriban
kell megkezdeni. A bont6s mindaddig tart, amig a hat6rido lejartaig benffitott cisszes ajinlat
felbont6sra nem kertil.

(5) Az aj6nlatok felbont6s6n6l csak az erintett Onkorm6nyzat (ajinlatk6r6), az ajfnlattevok,
valamint az iitaluk meghivott szem6lyek, tovribbtl - a krizbeszerzdshez tdmogat6sban r6szesiil6
aj6nlatk6ro eset6ben - a ktilon jogszabiiyban meghatitrozott szervek k6pvisel6i, valamint
szem6lyek lehetnek jelen.

(6) Az ajanlatok felbontiisakor ismertetni kell az ajiinlattev6k nev6t, cim6t (sz6khely6t,
lak6hely6t), valamint azokat a fdbb, sz6mszertisftheto adatokat, amelyek a biriiati szempont
(r6szszempontok) alapj 6n 6rt6kel6sre kertilnek.

(l) Az Onkormanyzat k6pviseloje az aj6nlatok bont6s6nak megkezd6sekor, az ajanlatok felbont6sa
el6tt kcizvetlentil ismerteti aszerzodes teljesft6s6hez rendelkezesre illo anyagi fedezet cisszeg6t 6s

a becsiilt 6rt6ket.

(8) Az aj5nlatok felbont6s6r6l 6s ismertetdsdrol az ajinlatkdr6nek jegyz6konyvet kell k6szitenie,
amelyet a bont6st6l sz6mitott <it napon beliil meg kell ktildeni az tisszes aj6nlattev6nek.

(9) Az aj6nlatok felbont6sakor a jegyzokcinyv k6szit6s6r6l a jegyzonek illetve iltala megbizott
szem6lynek vagy szervezetnek kell gondoskodnia.

I l. Hidnypdtldsra vonatkozti szabdlyok

(1) Az Onkormrlnyzat k<iteles az cisszes aj6nlattevo szimira, azonos felt6telekkel biaositani a

hi6nyp6tl6s lehetos6g6t.

(2) A hi6nyok p6tl6sa csak arra iriinyulhat, hogy az ajitnlat vagy rdszv6teli jelentkez6s megfeleljen
az ajitnlati, r6szv6teli, illetve ajitnlatteteli felhiv6s, a dokumentrlci6 vagy a jogszab6lyok
elciirSsainak.

(3) A hi6nyp6t16sra vagy a felvil6gositris nyirjt6s6ra sz6l6 felsz6lit5st az Onkormtnyzat a tdbbi
aj6nlattev6 vagy r6szv6telre jelentkez6 egyidejti 6rtesit6se mellett kozvetlentil koteles az

aj6nlattev6k, illetve r6szvdtelre jelentkezok r6sz6re megktildeni, megjelolve a hat6ridot, toviibbii a

hi6nyp6tlSsi felhiv6sban a p6tland6 hi6nyokat.

(4) A jegyzo gondoskodik anol, hogy a hianyp6tldsi felhivrls megkiild6sre kertiljrin az

qdnlattevok r6sz6re.

1 2. Ajdnlatok elb[rdldsa, drtdkeldse

(I) Az ajiinlatok elbiriil6sa sofitn az Onkormrinyzatnak meg kell vizsg6lnia, hogy az ajrlnlatok
megfelelnek-e az ajirnlati felhiv6sban 6s a kozbeszerz€si dokumentumokban, valamint a
jogszabtiyokbanmeghatitrozottfelt6teleknek.
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(2) Az Onkorm6nyzat kdteles meg6llapitani, hogy mely aj6nlat vagy r6szv6teli jelentkezds

6rv6nytelenek, illetoleg van-e olyan ajilnlattev6, akit az eljrir6sb6l ki kell zitrni.

(3) Az ajdnlati felhiv6sban el6irtaknak megfelelSen kell megit6lni az ajinlattev6 szerz6d6s

telj e sit6 s6re val6 alkalmas s6 gii v agy alkalmatlan sigifi .

(4) Az6rv6nyes aj6nlatokat azajanlati felhivdsban meghattrozott 6rt6kel6si szempontok (Kbt. 76-

78.$) kell 6rt6kelni.

(5) Az Onkorm6nyzat kriteles az ajinlatokat a leheto legrdvidebb idSn beliil elbir6lni.

(6) Az ajdnlatok elbir6kls6t a birii6bizotts6gi tagok vegzlk. A bir6l6bizottsirgi tagok ir6sbeli

szakv6lem6nyt 6s ddnt6si javaslatot k6szitenek a dcintdst meghoz6 K6pvisel6-testtilet rdszere.

1 3. Eredminyhirdetisre vonatkozd szabdlyok

(l) Az elj6r6s nyertese az az ajdnlattevo, aki az Onkorm6nyzat reszere az eljtritst megindit6

felhiv6sban 6s dokument6ci6ban meghatirozott feltetelek alapj6n, valamint a Kbt. 76.$ (2)

bekezdds6ben meghatirozott 6rt6kel6si szempontok egyike szerint a legkedvez6bb 6rv6nyes

aj6nlatot tette.

(2) Az Onkorm6nyzat koteles az aj6nlattevot ir6sban taj€koztatni az eljitrirs eredm6nyerol,

eredm6nytelens6g6r6l, az ajdnlattevo kizitrisdr6l, alkalmatlans6gSnak meg6llapit6s6r6l, valamint

ezekrcszletes indok6r6l a d6nt6st krivet6 leghamarabb, legk6s6bb h6rom munkanapon beltil.

(3) Az Onkorm6nyzat az aj6nlatok elbir6kisanak befejez6sekor kiilcin jogszab6lyban meghat6rozott

mintilk szerint ir6sbeli cisszegz6st keszit az ajinlatokr6l. Az ir6sbeli <isszegz6st minden ajrinlattevo

rlszerc egyidejtileg, telefaxon vagy elektronikus fton megktildi.

4) Az elj6r6s eredm6nydrol sz6l6 titjlkoztat6t az Onkorminyzat legk6sobb a szerzod€skcit6st, vagy

ennek hi6ny6ban az elj6rds eredm6nytelennd nyilvitnitisitr6l vagy a szerzodds megkcitds6nek

megtagad6s6r6l sz6l6 ajanlatk6roi ddnt6st k<iveto tiznapon beltil megkildikdzzet6telre (Kbt. 37.

$ (2) bekezd6s).

(5) Az <isszegz6s (6s a t6j6koztato) megkiildds6rol a jegyz6nek illetve az Onkorminyzat itltal
megbizott szem6lynek vagy szervezetnek kell gondoskodnia.

I 4. Szerzfiddsek megkilftsq teljesltdse

a) Eredmdnyes kozbeszerzesi elj6r6s alapjrin a szerzoddst az Onkormdnyzat a nyertes szervezettel

(szemdllyel) (Kbt. 131. $) ir6sban k6ti meg a kozbeszerz6si elj6r6sban k<jzcilt v6gleges

felt6telekkel, a szerzodestervezet 6s az ajanlat tartalm6nak megfelel6en. A szerz6d6snek

tartalmaznia kell - az eljirts sor6n alkalmazott 6rtdkel6si szempontra tekintettel - a nyertes ajfnlat

azon elemeit, amelyek 6rtdkel6sre kertiltek. Amennyiben az eljttrtts nyertese visszal6p, akkor az
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Onkorm6nyzat jogosult az eredm6ny kihirdetdsekor a kdvetkez6 legkedvezobb ajfinlatot tev6nek

minositett szervezettel megkdtni a szerzoddst, ha ot az ajrinlatok elbirrllisar6l sz6l6 ir6sbeli

risszegez6sben megjelcilte. A szerzodes alitirtsa a k6pviselS-testtilet adott kcizbeszerz6sre

vonatkoz6, szerz6d6sk<it6sre felhatalmazo hatirozata alapjin az abban megieldlt szem6ly jogosult.

b) Az Onkorm6nyzat anyertes szervezettel (szem6llyel) [Kbt. 131. $ (9) bekezd6s] szemben csak

abban az esetben mentesiil a k<izbeszerzdsi szerz6d6s megkot6s6nek ktjtelezetts6ge a161, ha az

ajanlatok elbir6l6s6r6l sz6l6 ir6sbeli osszegez6s megkiild6s6t kdvet6en - tltala elSre nem l6that6

6s elh6rithatatlan ok kovetkezt6ben - be6llott l6nyeges kdrtilm6ny miatt a kozbeszetz6si szerz6d6s

megk6t6s6re vagy teljesit6s6re nem kdpes.

c) Az Onkormanyzat a kozbeszerz6si elj6rrls alapj6n megkot<itt szerzod1st honlapj6n - ha nem

rendelkezik honlappal a Kozbeszerez6sek Tan6csa honlapj6n, vagy a fenntart6 honlapjrin - a

megk<it6s6t k<ivetoen koteles kozzetewi. A szerzod6snek a honlapon a teljesft6st6l sz6mitott ot

6vig folyamatosan eldrhetonek kell lennie.

15. A kdzbeszerzdsi elidrds bels6 ellendrzise

A szabilyzathatiiya aldtartoz6 kozbeszerz6sek ellenorzeset a megbizott belso ellenorok v6gzik'

16. A kdzbeszerzdsi drtdkhatdrt el nem drd beszerzdsek elidrdsrendie

A Kbt. hatiiya alil nem brtoz6 - az I milli6 Ft nett6 6rt6ket meghalad6, de a kcizbeszerz6si

6rt6khat6rt el nem 6ro - beszerz6sekr6l (a tov5bbiakban: beszerz6s) donteni legal6bb h6rom ajtnlat

bek6r6sdvel lehet.

A polg6rmester kiildi ki az aiitnlatkdr6seket.

A be6rkezett aj6nlatokat a k6pviselo-testtilet birtija el, az elj6r6s nyertese 42, aki az

ajanlatk6r6sben rogzitett felt6telek teljesit6se mellett risszess6g6ben a legkedvez6bb aj6nlatot tette.

Az ajtnlatelfogad6s6t k<ivetoen a Polg6rmester al6irja a meg6llapod6st.

A nett6 1.000.000.-Ft 6rt6khatarig tdrt6no beszerzes a polg6rmester hat6sk<ir6be tartozik.
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II. FEJEZET

A HELvI oNronuANyzar NnvnnnN nulAR6, rr.r,nr6r.Ec Azu,.rAnAsnl
BEVoNT szrmuyEK, SzERVEZETEK ru,rI,6ssEcl r0nr

1. A K6pvisel6-testiilet

A k6pviselo-testtilet gyakorolja az ajitnlatk6ro jogait 6s kritelezetts6geit. A k6pviselo-testtilet
nevdben a Polg6rmester j6r el.

A kcizbeszerz6sek el6k6szit6se 6s v6grehajt6sa sor6n a kdpviselo testtilet feladata kiil<in6sen:

Kiadja a Kdzbeszerzesi Szabitlyzatot, valamint az lveskozbeszerz6si tervet.

Kijeldli es megbizza aBiriio Bizotts6g tagjait.

Indokolt esetben szak6rt6 cegetbizmeg az elj6r5s teljes, vagy r6szleges lefolytat6s6val.

I6vihagyja akdzbeszerzesi eljinirst megindit6 hirdetm6ny, felhfvils v6gleges szriveg6t, (kizttr6
okok, alkalmass6gi feltdtelek, 6rt6kel6s, biaosit6kok, szerzildest biaosit6
mell6kkotelezettsdgek, teljesitdsi hatitndo, ellenszolgdltat6s teljesit6snek felt6telei, szerzoddses

felt6telek, hatarid6k)

Dont az ajirnlatra felk6rt gazdas6gi szerepl6kr6l,

A Bir6l6 Bizotts6g, illetve a szakerto c6g javaslata alapjitn dAfi az aj6nlatok 6rv6nyess6g6rol

es az ellirits eredmdny6r6l.

2. A jegyz6

Koteles akozbeszerzesi eljitritsban az e rendeletben meghat6rozott feladatok ell5t6s6ra.

Segiti a Bir6l6 Bizotts6g 6s a szakmai megbfzott munk6j6t.

Altal6nos feleloss6g terheli akozbeszerzesi ellirtts t<irv6nyess6g6nek biztosit6sS6rt. Az ezzel

kapcsolatos dszrev6teleit k<iteles haladdktalanul a polg6rmestemek jelezni, illetve a k6pvisel6-

testiilet tudom6s6ra hozni, tov6bb6 ellen6rzi az egyes kozbeszerz6si elj6r6si cselekm6nyek

szakszeri, hat6ridob e n tri rt6no v 6 grehaj t6s iit.

Az 6ves krilts6gvet6s elfogad6s6t krivetoen elk6sziti a beszerz6si tervet.

Felel6s a kozbeszerz6si 6rtdkhatdrt meghalad6 beszerz6sek a beszerzds fedezet6nek val6s

rendelkez6sre 6ll5s66rt.

Felel6s a kdzbeszerzesi eljitritsokkal kapcsolatos feladatok v6grehajt6s6nak megszervez6s66rt.

Mivel a hivatalban megfelelo szak6rtelemmel rendelkezo k<iztisztvisel6 nincs alkalmazva, a
kozbeszerz6si szak6rtelmet kiv6n6 feladatokat ktils6 szakdrtSk bevon5siival oldatja meg.

A szakmai ig6nyek alapjitn gondoskodik- a szak6rtelemmel bir6 szemdly vagy szervezet

bevon6s6val- az ajirnlati felhiv6s 6s dokument6ci6 ossze6llitrls6r6l 6s rendelkez6sre 6lliis6r6l,
elok6sziti a szerz6dest a dokument6ci6ban megadott szerzod6s-tewezet alapjitn, 6s

gondoskodik annak az ajftnlati felhiviisban meghatirozott idopontban t<irt6n6 aliirdsirol.
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A szakmai ig6nyek alapjitn gondoskodik az elbirdl6si szempontok cissze6llit6s6r6l.

Gondoskodik az elj6r6st megindit6 felhiv6s Kozbeszerz6si Ertesit6ben, illetoleg az ErJ

Hivatalos Lapj6ban tort6n6 kozzetetellrol, valamint a kozzetetel dij6nak 6tutal6s6r6l;

hirdetm6ny kozzetetele n6lktili trlrgyal6sos 6s hirdetm6ny kozzetetele n6lktili elj6r6s eset6n az

ajinlati felhivdsnak az ajinlattevo(k) reszere t<irtdn6 k<izvetlen megkiild6s6r6l. (amennylben az

Onkorm6nyzat ktilso szakertotnem von be az eljirtts lebonyolit6sba)

Gondoskodik a Bir6l6 Bizotts6g tagjainak 6sszehiv6s6r6l 6s a teljes aj6nlati felhivSs 6s

dokument6ci6 rendelkez6stikre bocs6t6s6r61.

A jegyzSk<inyv k6szit6sdr6l a jegyzo illetve itltala megbizott szem6ly vagy szewezet

gondoskodik.

A jegyz6kdnyvek 6rintetteknek val6 megktild6se a jegyzo feladata. (amennyiben az

Onkormanyzat ktils6 szakerto nem von be az eliinits lebonyolitSsba)

Az ajdnlatok elbir6l6s6nak befejez6sekor gondoskodik az osszegz6s elk6szit6sdrol 6s az

aj6nlattev6k r6sz6re tort6n6 megktild6s6r6l. (amennyiben az Onkorminyzat kiilso szak6rtot

nem von be az eljirits lebonyolit6sba)

Az eljiraseredm6ny6rol sz6l6 tdjekoztat6t megktildi kozzeteteke a Kcizbeszerzdsi Ertesitoben.

(amennyiben az $nkorminyzatktilso szak6rt6t nem von be az eliixirs lebonyolit6sba)

Amennyiben a szerzod6s teljesit6se sor6n szerzod6sm6dosit6sra kertil sor, ti$ekoztat6t k6szit,

6s hirdetm6ny ritjan aKozbeszerzesi Ertesit6ben kozzeteszi. (amennyiben az Onkormdnyzat

kiils6 szakertot nem von be az eljirits lebonyolit6sba)

Gondoskodik a Kbt. 43. $ (1) bekezd6s6ben meghattrozott adatok honlapon va16

kozzetetelerol.

Gondoskodik a Kbt. 115.$ elj6r6s eset6n a Kbt. 115.$ (7) bekezd6se szerint kozzeteteli

kotelezetts6geket teljesit6srdl. (amennyiben az Onkorm6nyzat ktilso szak6rtot nem von be az

elj 6r6s lebonyolitSsba)

Gondoskodik a Kbt. 113.g szerinti eljrlr6s esetdn dsszefoglall ti$ekoztat6 elk6szit6s6r6l,

kozzetetelerol, Kdzbeszerzesi Hat6s6gnak megktild6si kdtelezetts6g teljesit6sr6l (amennyiben

az Onkormtnyzatkiilso szakertot nem von be az eljirirs lebonyolit6sba)

3. A Biril6 Bizottsig

1) ) A kdpviselo-testtilet elj6r6sonk6nt gondoskodik az Onkorm6nyzat reszlre Bir6l6 Bizotts6g

l6trehoz6s6r6l. A Bir6l6 Bizotts6gi tagoknak megfelel6 - a kozbeszerzds titrgya szerinti,

kozbeszerz6si, (adott esetben felel6s akkreditSlt kozbeszerz6si szaktan6csad6) jogi 6s pdnztigyi -
szak6rtelemmel kell rendelkezniiik.

A Bir6l6 Bizotts6g tagjai mell6 lehetnek tovtibbi v6lasztott tagok is, akik a kcizbeszetzes tirgydt

kepezo t6ma szerint szakdrtelemmel birnak, mint segitSk, illetve kdzbeszerz6si szak6rtelemmel

rendelkezo szem6ly, felel6s akkredit6lt kozbeszerz6si szaktaniicsad6 segitsdge is ig6nybe vehet6.

2) Az flnkorm5nyzat neveben az elj6r6st leziro drint6st meghoz6 szem6ly (polg6rmester 6s

Kdpviselo-testtileti tag) nem lehet a bir6l6bizotts6g tagja.
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3) A Bir6l6 Bizotts6g tagjai nyilatkoznak, hogy nem 6llnak fenn veltik szemben a Kbt. 25. S.

szerinti o sszef6rhetetlens6g.

4) A Birrll6 Bizotts6g a munk6j6val kapcsolatos tigyviteli munkak ellfiti.sirt a hivatal iigyviteli
feladatait ell6t6 szem6lyek kdtelesek segiteni, a jegyzo utasit6sa szerint.

5) Bir6l6 Bizotts6g feladatai:

A Bir6l6 Bizottsiig az ajinlatokat ki6rt6ke1i.

Sziiks6g eset6n hi6nyp6tl6st, felvil6gosit5st vagy indokl6st kdr az ajanlattev6kt6l.

Az ajdnlatokr6l ir6sbeli szakv6lem6nyt, dcint6si javaslatot kdszit a d6nt6st hoz6 k6pviselo

testtilet reszere. A Bir6l6 Bizotts5g munk6j6r6l jegyz6konyvet kell k6sziteni, amelynek reszet

k6pezik a tagok indokol6ssal ell6tott bir6lati lapjai.

6) A Birril6bizotts6g akkor hatitrozatkepes, ha a tagok t<ibb mint fele jelen van, ddnt6seit a

jelenl6v6 tagok egyszeni sz6tdbbs6g6vel, n6v szerinti szavazdssal hozza. Minden tllland6 tagnak

egy szaYazata van.

4. A Polgirmester

A polg6rmester k6pviseli a helyi tinkorm6nyzat Kdpviselo-testiiletdt a k<izbeszerz€si elj6rSs sorSn:

Elok6szit6ssel risszefiiggS feladatok:

o d<intds az elokeszit6 tev6kenys6gek megkezddsdr6l,

. eljiir6s fajtiilitnak meghatirozdsa,

o elj6r6s feltdteleinek meghat6rozasa, elj6r6st megindit6 felhiv6s tartalm6nak vdlem6nyez6se

az elokdsztilet sor6n, melyet k6s6bb a K6pviselo testiilet j6v6hagy (aj6nlati felhfv6s
j6vahagy6sa)

Adott esetben dont az aj6nlatt6teli hatarid6 m6dosit5sr6l, felhiv6s 6s dokumentrici6

m6dosit6sr6l, felhiv6s visszavon6sr6l, meginditand6 elj6r6sr6l sz6l6 <isszefoglal6

tiil eko ztatits v i s szavo nris 516 l.

A polg6rmester a kozbeszerz6si eljrlr6s sor6n ell6tand6 egy6b fontosabb feladatait e szabiiyzat az

egyes elj 6r6si szakaszokn ti r o gziti.
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S,AKERTELEM BIZTosiTAsA, rnr,nr,6s AKKREDTTATTxO znnsznnzr sr s zaxraNA csan 6
A ktizbeszerzdsi elj6riissal kapcsolatban a felhfv6s 6s dokumentaci6 el6k6szft6s6be, illetcileg akdzbeszerz6si eljrinls tov6bbi iefotytatasaba az Onkormrin yzat - a jegyz|javaslata alapjrin ds apolgrirmester drintdse szerint - a K<izbe szerzdsi Hat6s6g iital vezetett nevjegyzekben szerepl6,felel<is akkredit6lt kiizbeszerz6si szaktaniicsad6t vonhat be. A felel6s akkredit6lt kozbeszerz.siszaktaniicsad6 k<iteles a k<izbeszerz6si szak'rtelmet biztosftani. A felel<is akkredit6lt kozbeszerzssiszaktanilcsad6t tev6kenys6g66rt az [rajanlatdnak megfelel6 ellenszolg6ltatris illeti meg.A felel6s akkreditrilt kozbeszerzdsi szaktaniicsad6 ,ruk6rt"l*6vel el6segfti a krizbes zerz.sieljrirrise ttirvdnynek 6s egy6b iogszabdlyoknak megfelel6 lefolytatris6t. A polgrirmester a szaktan6csad6t,szakertiSt bevonja kiilcintisen a felhivris 6s a kcizbes zerzisidokumentumok elk6szft6s6be az eljir.slebonyolft6sba 6s bevonhatja (adott esetben k<itelez6en bevonja) aBfufil6Bizottsrigba is. A felekisakkredit6lt kozbeszerz6si szaktan6csad6 az adott kizbeszerzesre ir6nyu lb megbiz6si szerz<jd.sszerinti feladatokat Lltja el.

Amennyiben a kcizbeszerzdsi eljrirdsban felekis akkreditrilt kozbeszeruesi szaktan6csad6 mtikrrdikkozre, figy amegbizirsi szerz6d6ben ki kell k6tni, hogy a taniicsad6 feladata:

III. FEJEZET

K0ZBESZERZEsI

. az ajanlati felhiv6s 6s k<jzbesz erzlsidokumentumok elk6szit6se,
o a felhiv6sok megktild6se (kcizz6tdtele), illetve megjelentet6se, javitdsa, m6dosftiisa illetve a

szerzrid6s telj esit6srdl sz6l6 tdj 6koztat6 megj elentetdse,
o a Kbt. 113.$ szerinti eljar6s eset6n <lsszefoglal6 tSjekoztat6 elk6szitese, k6zzet6tele,

Kdzbeszerz6si Hat6s6gnak megktild6si kcitelezettsdg teljesft6se(Onkorm6nyzat 6ltal
j avasolt Aj anlattev6k adatainak megktild6se)

' szervezi 6s koordinrilja a helyszini bejtir6sokat, jegyz6k<inyvet megktitdi az ajinlatlevok
r6szdre

o kieg6szito tdjekoztat6sok risszeilllitSsa, kikrild6se,
o rdszvdteli jelentkez6sek, ajanlatok nyilvrintartdsban v6tele, ajrinlatok felbont6sa,
o hirlnyp6tlisokkal/felvil6gosit6s/indoklis k6r6sekkel kapcsolatos intdzked6sek megt6tele,

kiktild6se,
o esetlegesen az elj5r6s soriin igazolisok bek6r6se,

o Bir6l6 Bizotts6gi tildsek el6k6szit6se, lebonyolithsa, jegyzSkrinyvek elk6szit6se,

o el6zetes vitarendezdssel kapcsolatos feladatok ellSt6sa

o d<intdsi javaslatok elk6szit6se

o risszegez6s megktild6se Aj6nlattev6 rdszdre, estleges javit6s/m6dosit6s elvdgzdse,javitott

6sszegez6s megktild6se

o szerzodds aliirtsratdrt6nS el6k6szit6se

. Ajrinlatk6r6 kdpviselete jogorvoslati elj6r6s eset6n,
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a

o

Kbt. 115.$ eljdr6s eset6n a Kbt. 115.$ (7) bekezd6se szerint kozzeteteli kdtelezetts6geket

teljesit6se.

Kbt. 43.$ (1) bekezd6s szerinti az eljar6s lefolytat6s6val kapcsolatos adatok a

Kozbeszerz6si Hat6srig honlapj6n t6rt6n6 kozzetetele (elozetes vitarendezds, cisszegez6s,

szerzo d 6 s, szeruo d€s te lj e s it6 sre vo natko z6 ti$ eko ztatds)

esetleges szerzod6sm6dosit6sban kcizremrikd des, kozzetltel.a

t7



IV. tr'EJEZET

ZAP(O RENDELKEZNSTT

l' Az Onkorm6nyzat kdzbeszerzlsdt vegz6 szem6lyek 6s szervezetek kritelesek a vonatkoz6
jogszabdlyok 6s a jelen szabiilyzat elliritsait iittanul minyozni, lrtelmezni 6s az azokban foglaltak
szerint a t6ltik elvarhat6 gondossriggal elj6rni.

2. Akdzbeszerzdsi szabirlyzatot a Kdpviseki-testtilet jogosult j6v6hagyni.

3' Jelen szabdlyzat 2017. .. napj6n l6p hatrilyba. Rendelkez6seit csak a hat6lybal6p6s6t
kdvet6en felmertilt kozbeszerz6sek eset6ben kell alkalmazni.

4' Jelen kcizbeszerzdsi szabdlyzatban nem szabiiyozott kdrd6sekben a Kbt. rendelkez6sei
iranyad6ak. Amennyiben jelen szabdlyzatban foglaltak 6s a hat6lyos Kbt. el6i*lsai kcizcttt
ellentmond6s meriilne fel, rigy a mindenkor hat6lyos Kbt. rendelkez6sei ir6nyad6ak.

..,2017....

Siraky Attila
polgiirmester

dr. Turza Csaba J6zsef
jegyziS
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Cserhf tszentivin Ktizs6g Onkormdnyzat
K6pvisel6-testtilet6nek

szamu

hatirozata

Cserhf tszentivdn Ktizs6g Onkormf nyzat
ktizbeszerz6si szabily zatir 6l

Cserh6tszentiv6n Kcizs6g Onkorm6nyzat Kdpviselo-testtilete a mell6klet szerint elfogadja
Cserh6tszentiv6n Kcizsdg Onkormrin yzat Kozbeszerzesi Szabtiyzatfl'.

Hat6rido: azomal
Felelos: Siraky Attila polgiirmester

Siraky Attila
polg6rmester

dr. Turza csaba J6zsef
jegyzo
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l.szf mri mell6klet kdzb eszerz6si terv

CSERIIATSZENTIVAN xozsEc ONKORMANYZATANAK

........6vi kdzbeszerz6si terve

iitemez6s Sor keriil e vary sor
keriilt e az adott
kdzbeszerz6ssel
tisszefiigg6sben

el6zetes tisszesitett

szerz6d6s

irdnyad6
eljfrisi rend

Tervezett
eljir:f,si tipus

az eljirfis teljesit6s6nek
A ktizbeszerzfis thrgya 6s mennyis6ge meginditisinak vrirhatri

tervezett
id6pontja

id6pontja vagy
a szerz6d6s
id6tartama

I. Arubeszerz6s

II. Epft6si beruhfzfs

uI.

20



2. szimfi mell6klet: Megbiz6lev6l

Megbiz6lev6l

A megbizott neve:.

A ktizbeszerz6si eljfrfs tirgya:

A megbizottra vonatkoz6 6ltal6nos szabilyok:

A kozbeszerzdsi elj6r6s elok6szit6s6ben r6sztvevo/Bizottsiry tagtra felelos a Kozbeszerz6si

tdrv6ny (Kbt.) eloir6sainak betart6s66rt es aritbizott feladatok v6grehajtrisS6rt.

A kozbeszerzesi elj6rSs el6k6szit6s6ben r6sztvev6/Bizottsiry tagSitnak 6ltal6nos feladata az

til6seken val6 aktiv r6szv6tel, az iil6sekre val6 felk6sztil6s, a bizotts5gi ddnt6sek

meghozatal6ban val6 kdzremrikod6s, 6s a Bizotts6gi eln<ik ritmutat6sainak megfeleloen a

kij elcilt feladatok elLlt6sa.

Munk6j6t aKozbeszerz€siSzabitlyzatban foglaltaknak megfelelSen k<iteles vdgezni!

Cserhiitszentiv6n, 2017 . ...

polg6rmester

Alulirott kijelentem, hogy Cserh6tszentiv6n K<izsdg Onkorm6nyzatinakjelen K6zbeszerzdsi

Szabiiyzat6t megismertem, az abban foglalt jogaim, illetve kcltelezettsdgeim ismeret6ben a

megbiz6st elfogadom.

megbizott

Cserh6tszentiv6n, 2017 .
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3. sz. mell6klet

Osszef6rhetetlens6gi 6s titoktartisi nyilatkozat

A ktizbeszerz6si elj:frds tirgaz
Alulirott

N6v:

Lakcim:

mint az aj6nlatk6ro nev6ben elj6r6, vagy az elj6r6sba bevont szem6ly - kijelentem, hogy

velem szemben a kozbeszerz6sekrol sz6l6 2015. 6vi CXLIII. torvdny 25. $ szerinti

<lsszefdrhetetlensdgi okok nem 6llnak fenn - a Cserh6tszentiv6n Kdzsdg Onkorm6nyzata

rdszdre z ,,... t6rgyf

ko zb eszer z6 s i e lj 6r6sban.

Eztttal kijelentem, hogy a fenti kcizbeszerzesi eljar6s sor6n tudom6somra jutott iizleti titkot

meg6rzcim.

Jelen nyilatkozatot a jogkcivetkezm6nyek ismeret6ben, minden befoly6st6l mentesen, saj6t

keztileg az alulirott helyen 6s napom irom al6.

D6tum:

al6irds
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Cserhdtszentivdn Ktizsig dnkormdnyzata

Cserhatszentivd n Ko zseg

0nkormdnyzata
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Cserhitszentivin Ktizs6g OnkormrlnyzatKfipvisel6-testtilete a kdzbeszerz6sekr6l sz6l6 2015.

6vi CXLUI. ttirv6ny 27. S (1) bekezd6se alapjin az Onkorminyzat riltal kezdem6nyezett
kdzbeszerz6sek sorfn alkalmazand6 eljirfsokra a ktivetkezo szabiiyzatot alkotja:

I. FEJEZET

Ar,rAIANos RENDELKEZESEK

1. A szabdlyzat cdlja, szemdlyi ds tdrgti hatdlya

A szabtiyzat cel1a, hogy meghattrozza

a) a kozbeszerzesi eljSr6s elok6szitdsdnek, lefolytat6s6nak rendj6t, bels6 ellenorz6s6nek felelossdgi

rendj6t,

b) a helyi dnkorm6nyzat neveben elj6r6, illet6leg az e\irisba bevont szem6lyek, szervezetek

felel6ss6gi rendj6t,

c) a kozbeszerzesi elj6r6s dokument6ldsi rendj6t.

d) Meghatitrozza az eljttrt.s sor6n hozott dcintdsek6rt felelos szem6lyt (szem6lyeket), illet6leg
testtiletet.

E szabdlyzat hatiiya al6 tartozlk Cserh6tszentiv6n K<izs6g OnkormSnyzattnak Hivatala,

valamennyi kdlts6gvet6si intdzmdnye, az dnkormdnyzatok iital alapitott k6lts6gvet6si szervek,

onkorm6nyzati t<ibbs6gri tulajdonri gazdasdgi t6rsas6gok, kiizalapitv6nyok beszerz6sei,

(tovSbbiakban aj6nlatkdro), amennyiben azok 6rt6ke el6ri vagy meghaladja a hatilyos
jogszabitlyokbanmeghatirozott6rt6khat6rokat.

2. A szabdlyzat hatdlya old tartozd beszerzisek

A Szab6lyzat hatillya kiterjed az erintett <inkorm5nyzatok minden olyan itrubeszerz6s6re, 6pit6si

bervhilzdshra, 6pit6si koncesszi6jira, szolghltat6s megrendel6s6re, szolgdltat6si koncesszi6jira,

amelynek 6rt6ke a kdzbeszerz6s megkezd6sekor el6ri, vagy meghaladja az eves kolts6gvet6si

torv6nyben meghatttr ozott kdzbeszerz6si drt6khatiirokat.

(l) Az Srubeszerz6s olyan visszterhes szerzbdds, amelynek tfrgya forgalomk6pes 6s birtokba
vehetS ing6 dolog tulajdonjogitnakvagy hasznilatttra, illet6leg hasznosit6siira vonatkoz6 jognak -
v6teli joggal vagy an6lktil tort6n6 - megszerzese az aj6nlatk6r6 rlszerol. Az 6rubeszerzl,s

magitban foglalja a be6llitSst 6s tizembe helyez6st is.
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(2) Az dpftdsi beruhdzds olyan visszterhes szerzodes, amelynek tirgya a kovetkez6 valamelyik
munka megrendel6se (6s 6tv6tele) az aj6nlatker6 reszerol:

a) a Kdzbeszerzdsi tdrv6ny l. mell6klet6ben felsorolt tev6kenys6gek egyik6hez kapcsol6d6 munka
kivitelezdse vagy kivitelezdse 6s kiikin jogszab6lyban meghat6rozott tervez6se egytitt;

b) 6pitmdny kivitelezdse vagy kivitelez6se 6s ktilon jogszab6lyban meghatdrozotttervez6se egyiitt;
c) az ajdnlatk6r6 6lta1 meghatirozott k<ivetelm6nyeknek megfelelS dpitm6ny b6rmilyen eszkozzel,
illetoleg m6don tdrtdno kivitelez6se.

(3) A szolgdltatds-megrendeldse - iirubeszerz6snek 6s 6pit6si beruh6z6snak nem min6stil6 - olyan
visszterhes szerzodd,s, amelynek tingya ktil<jnosen valamely tevdkenysdg megrendel6se az

aj6nlatkero reszerol.

(4) Az 6pit6si koncessziri olyan 6pitdsi beruh6z6s, amely alapjdn az aj6nlatk6r6
ellenszolg6ltatiisa az lpitmeny hasznosit6si jog6nak meghattrozott id6re tdrt6no 6tenged6se vagy e
jog iitengeddse penzbeli ellenszolg6ltatrissal egyiitt, ahol a hasznosit6shoz kapcsol6d6
kock6zatokat teljes eg6sz6ben vagy legalihb jelentos r6szben a nyertes ajiinlattevo viseli.

(5) A szolgfltat:lsi koncesszi6 olyan szolgiitatitsmegrendel6s, amelynek alapj6n az ajdnlatkerl a

szolgtitatirs nyrijt6s6nak jog6t (hasznositrisi jog) meghat6rozott idore 6tengedi, 6s

ellenszolg6ltat6sa a hasznosit6si jog vagy e jog 6tenged6se p6nzbeli ellenszolg6ltatiissal egytitt,
ahol a hasznosit6shoz kapcsol6d6 kockazatokat teljes eg6sz6ben vagy legalibb jelent6s r6szben a
nyertes aj6nlattevo viseli.

Ha a szerzodes tdbb - egym6ssal sztiks6gszeriien cisszefiiggo - kozbeszerz6si titrgyat foglal
mag6ban, a meghat6roz6 ertekiikdzbeszerzdsi t6rgy szerint kell a szerzodest minositeni.
Szolgaltatfis megrendel6s6nek min6siil az a szerzod6s, amelynek a ttrgya 6ru beszerz6se 6s

szolgiitatits megrendeldse, ha a szolgttltatrls 6rt6ke meghaladja az irubeszerz6s drt6k6t.

3. A beszerzdsi drtdkhatdrok

3. 1. A kozbeszerzds drtdkdnek meghatarozdsa ds drtelmezdse

A kozbeszerz1,s ertdk6n a kiizbeszerzes megkezddsekor annak tirgyaert az adott piacon iitaltban
k6rt, vagy kin6lt - 6ltal6nos forgalmi ad6 n6lktil sz6mftott, a Kbt. 17-20. g-okban foglaltakra
tekintettel megdllapitott -teljes ellenszolg6ltat6st kell drteni (a tov6bbiakban becsiilt 6rtdk).

A kozbeszerzes megkezd6s6n a kozbeszerz6si eljrir6st megindit6 hirdetm6ny felad6s6nak
idopondrit, a kcizvetlen r6szvdteli felhivds megktild6s6nek id6pontj6t, a hirdetm6ny ndlktli
tiirgyal6sos e1j6r6s eset6ben pedig az ajinlatt6teli felhfv6s megkiild6senek, ennek hi6ny6ban a

tir gy al6s me gkezdd s6nek id6pontj 6t kell 6rteni.

Ha egy 6pit6si beruhdzds vagy ugyanazon kdzvetlen c6l megval6sit6s6ra ir6nyul6 szolg6ltat6s
megrendelds, illetve azonos vagy hasonl6 felhaszniiilsra szdnt 6ruk beszerzl,se rdszekre bontva
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tobb szerzodds ritj6n val6sul meg, a kozbeszerz6s becstilt 6rt6k6nek meghatitrozitsithoz az cisszes

resz erteket figyelembe kell venni. Szolgtitattts megrendel6s eset6n az tgyanazon kcizvetlen cdlra
ir6nyults6g vizsg6latakor az egyes szolgtitatilsok mriszaki 6s gazdas6gi funkcion6lis egys6g6t kell
alapul venni.

3.2. A kozbeszerzdsek 4rtdkhqtdra

A k6zbesz erzdsi 6rt6khat6rok

azEuropai Uni6 joga 6ltal meghatinozottkozbeszeru6si 6rt6khat6rok (uni6s 6rt6khat6rok)
a koltsdgvet6si torv6nyben nemzeti drt6khat6rokk6nt meghatttrozott kdzbeszerzesi 6rt6khat6rok
(nemzeti 6rt6khat6rok)

a) Az egyes beszerz6si tirgyakra vonatkoz6 uni6s 6rt6khat6rokat, valamint a nemzeti

drt6khat5rokat a Ktizbeszerzdsi Hat6s6g aKozbeszerz6si Ertesitoben minden 6v elej6n kozzeteszi.

b) A Kbt. el6ir6sainak megkertil6se c6lj6b6l tilos a kozbeszerzdst r6szekre bontani.

4. Kdzbeszerzis i elj drds fojttii (az alkalmazandd elj drdsrend)

(l) Az uni6s 6rt6khat6rokat el6ro vagy meghalado 6rt6kri kozbeszerz6sekre a Kbt. M6sodik

R6sz6t, az ezek alatti 6s egyben a nemzeti 6rt6khat6rokat el6ro 6rt6kri kozbeszerz6sekre a Kbt.

Harmadik R6sz6t alkalmazva kell elj6rni, kiv6ve, ha a Kbt. miisk6nt nem rendelkezik.

(2) Az Onkorm6nyzat anemzeti elj6r6srend hattiya al6tartoz6kozbeszeru6sek megval6sit6sakor

a) a Kbt. I 17. $-ban meghatitrozott m6don szabadon kialakitott elj6rrist folytat le, vagy

b) a tcirv6ny M6sodik R6sz6ben meghatitrozott szabflyok szerint j6r el a Kbt. 1 13. - I 16. $-ban
foglalt eltdr6sekkel.

(3) A kozbeszerz6si elj6r5s sor6n nem lehet 6tt6rni egyik elj6r6si fajt6r6l a m6sikra.

(4) A kozbeszerz6si eljar5s fajtii:
a) nyilt
b) meghiv6sos

c) tirr gy alftso s elj aras

d) versenypirbeszed

e) hirdetmdny kozzetetele n6lktili targyal6sos eljrir6s

A nyilt eljdrds olyan, egy szakaszb6l iil6 kozbeszerz6si elj6r6s, amelyben minden 6rdekelt

gazdasdgi szerepl6 ajitnlatot tehet. A nyilt eljrir6s aj6nlati felhiv6ssal indul. A nyilt elj6r6sban nem

lehet t6rgyalni.

A meghlvdsos eljdrds olyan, ket szakaszb6l ell6 kozbeszerz6si elj6r6s, amelynek elso rdszvdteli

szakaszitban az aj6nlatk6ro a r6szv6telre jelentkez6nek a szerzodes teljesit6s6re val6

alkalmass6gSr6l vagy alkalmatlans6g6r6l dcint. Az elj6r6s m6sodik, aj6nlatt6teli szakaszitban csak
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az ajhnlatkero fltal alkalmasnak minositett ds aj6nlatt6telre felhivott r6szv6telre jelentkez6k

tehetnek aj6nlatot. Az eljttrtsban nem lehet t6rgyalni.

Tdrg,,aldsos eljdrds sor6n a helyi 6nkormitnyzat, mint aj6nlatkero, az iitala kiv6lasztott egy vagy

tiibb aj 6nlattevSvel titr gy al a szerzo des felt6tel eir6 l.

Versenypdrbeszid sordn az onkormdnyzat - a Kbt.-ben eloirtak szerint - a kiv6lasztott r6szvdtelre

jelentkezokkel p6rbesz6det folytat a kcjzbeszerzes titrgyfnak, a szerzodes tipus6nak 6s felt6teleinek

pontos meghathroz5sa 6rdekdben, majd aj6nlatot k6r.

5. A kLzbeszeralsi igdnyek tervezdse

(l) Az onkorm6nyzat a koltsdgvetdsi 6v elej6n, m6rcius 31. napj6ig (Kbt. 42. $ (l) bek.) eves

cisszesitett kozbeszerz6si tervet koteles k6sziteni az adott 6vre tewezettkozbeszerz6sekrol.

A kdzbeszerz6si tervet 5 6vig meg kell orizni. A kdzbeszerz6si terv nyilv6nos.

A kdzbeszerz6si tervet azerrntett K6pviselo-testtilet jogosult jov6hagyni.

A kozbeszerz6si terv elk6szit6se el5tt az ajdnlatk6r6 indithat kozbeszerz6si elj6r6st, amelyet a

tervben szint6n megfelel6en szerepeltetni kell.

A k<izbeszerzesi terv nem vonja maga utitn az abban megadott kozbeszerzdsre vonatkoz6 eljdrfs
lefolytat6s6nak kotelezetts6g6t. A kcjzbeszerz6si tervben nem szereplo kozbeszerz6sekre vagy a

tervben foglaltakhoz k6pest m6dositott kozbeszerudsekre vonatkoz6 elj6r6st is le lehet folyatni, ha

az elore nem l6that6 okb6l elo5llt kdzbeszerz6si ig6ny vagy egy6b vtltozds mertilt fel. Ezekben az

esetekben a kozbeszerzlsi tervet m6dositani kell az ilyen ig6ny vagy egy6b viitozits
felmertildsekor, megadva a m6dosit6s indok6t is.

A krizbeszerz6si tervnek a honlapon a tdrgyevet kdvet6 6vre vonatkoz6 kozbeszerz6si terv
honlapon tdrt6no kozzeteteleig kell el6rhet6nek lennie.

Az Onkorminyzat m6s aj6nlatk6rot is meghatalmazhat azzal, hogy a nev6ben k<izbeszerz6si

elj6r6st folyasson le. Tcrbb aj6nlatk6ro kdztisen is megval6sithat egy kozbeszerzdst olyan m6don,

hogy egy maguk kdztil kivrilasztott ajanlatk6rot meghatalmaznak a kozbeszerzesi elj6r6s

lefolyatds6val.
Ha a k<jzbeszerzesi eljrir6s lebonyolit6siira teljes eg6sz6ben minden 6rintett aj6nlatk6r6 nev6ben,

kozosen kertil sor, akkor az ajirnlatk6rok egytittesen felel6sek a Kbt. szerinti kcitelezetts6geik

teljesit6s66rt. Ha a kozbeszerzesi eljitrirs lebonyolitirsira nem teljes egdsz6ben minden 6rintett
aj6nlatk6r6 nevdben kertil sor, akkor az ajitnlatk6r6k a kdzbeszerz6si elj6r6snak csak a kcjzcisen

vdgzett r6szei tekintet6ben tartoznak egytittes felelossdggel. Minden ajinlatkero kiz6r6lagosan

felelos a Kbt. szerinti kdtelezetts6gei teljesit6s66rt a kcizbeszerzesi eljitrits azon reszei tekintet6ben,
amelyeket a saj6t nev6ben vegez.
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6. A kdzbeszerzdsi eljdrds elflkdszitdse, adminisztrdcid

(1) A kozbeszerz6si elj6r6s elok6szit6se, a felhiv6s 6s a kozbeszerz6si dokumentumok elkdszit6se,

az ajfnlatok 6rt6kel6se sor6n es az elj6r6s m6s szakasztrban az Onkormdnyzat nev6ben eljdr6,

illetoleg az eljirdsba bevont szem6lyeknek, illetoleg szervezeteknek megfelel6 - a krizbeszerzls

tilrgya szerinti, szakmai, kozbeszerzdsi, jogi 6s p6nztigyi - szakertelemmel kell rendelkeznitik. A
rdszben vagy eg6szben eur6pai uni6s forrrlsb6l megval6sul6, valamint 6rubeszerz6s 6s

szolgiitatitsmegrendeles esten az europai uni6s 6rt6khat6rt meghalad6, 6pit6si beruh6z6s esetdn az

otszlzmlllio forintot el6ro 6rtdkri kozbeszerzesi elj6r6sban az ajdnlatklro k<iteles felel6s

akkredit6lt kozbeszerzdsi tan6csad6t bevonni. Ajegyzo gondoskodik a felhiv6s 6s az aj6nlatkdr6si

dokument6ci6 elk6szittet6s6rol es rendelkezesre tiltsttr6l. Sziiksdg szerint a helyi ktlso szewezet

segitsdg6t is igdnybe veheti.

(2) Minden egyes kozbeszerz6si elj6r6st - annak elokdszit6setol az eljar6s alapiitn kotott szerzodes

teljesitds6ig terjedoen - ir6sban, yagy az elj6r6si cselekm6nyek elektronikus gyakorl6sa eset6n

kiilcin, a Kbt. felhatalmaz6sa alapjtln alkotott jogszab6ly szerint elektronikusan dokument6lni kell.

(Kbt. 46. $ (1) bekezd6s)

(3) Az aj6nlatk6ro jogait 6s kdtelezettsdgeit az 6rintett dnkormdnyzat nev6ben annak

Polg6rmestere gyakorolj a.

(4) Az 6nkorm6nyzat, mint afnlatkdro kdteles az al5bbi adatokat, inform6ci6kat,

dokumentumokat, ha rendelkezik honlappal, saj6t honlapj6n, ha honlappal nem rendelkezik a

Kdzbeszerz6 si Hat6 s6 g v agy a fenntart6 honlapj 6n kozzdtenni:

a kdzbeszerz6si tervet, valamint annak m6dosit6s6t (m6dosit6sait) az elfogad6st kovetoen
halad6ktalanul,
a Kbt. 9. $. (1) bekezd6s h-i) pontja alkalmaz6s6val megk<itott szerzod6seket,

azelozetesvitarendezdssel kapcsolatos Kbt. 80. $ (2) bekezd6se szerinti adatokat,

a reszveteli jelentkez6sek 6s az ajdnlatok elbir6l6stir6l sz6l6 6sszegz6st, a reszvetehe
j elentkezoknek vagy az aj fnlattev6knek val6 me gktild6 s6vel e gyidej ril e g

a kd zbesze rzesi elj ir irs alapj 6n me gk<itcitt szerz6 d6seket,

a szerzodds teljesitdsdre vonatkoz6 kdvetkezo adatokat: hivatkozbst a kozbeszerz6si eljar6st
megindit6 hirdetm6nyre, a szerzodS felek megnevez6s6t, azt, hogy a teljesit6s szerzoddsszeni

volt-e, a szerzodes teljesit6s6nek az aj6nlatk6ro altal elismert idopontj6t, tov6bbS az

ellenszolg6ltat6s teljesit6s6nek id6pontj6t 6s a kifizetett ellenszolg6ltatds 6rtdkdt,

a kti I <i n j o g szab iiyb an me ghatir ozott 6ve s stati s ztikai <i s sze 9z6 st.

Az adatok koz6rdekb5l nyilv6nos adatok, azok nyilv6noss6gra hozatala tizleti titokra hivatkoz6ssal

nem tagadhat6 meg.

Az adatok interneten v alo kdzzdt6tel66rt a j e gy zo fe lelo s.

(5) A kcizbeszerzesi elj6r6s el6k6szit6s6vel, lefolyatilstlal kapcsolatban keletkezett cisszes iratot a

kozbeszerzesi elj6r6s leztrulfustttol, a szerzod6s teljesit6s6vel kapcsolatos tisszes iratot a szerzodes
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teljesit6s6r6l sz6mitott 6t 6vig meg kell orizni. Ha a kdzbeszerzdssel kapcsolatban jogorvoslati

elj6r6s indul, az iratokat annak - bir6s6gi feliilvizsg6lat esetdn a feltilvizsgllat - jogeros

befejezesdig, de legal6bb az emlitett ot 6vig meg kell orizni.

Az iratok megorzds66rt a jegyzot, a hivatal kdztisztviseloit munkakori leir6suknak megfeleloen

terheli a felel6ss6g. Be6rkez6 dokumentumokat az iratkezel6si szab6lyzatban foglaltak szerint
iktatni kell.

(6) Az 6ves ktizbeszerz6sekr6l kiildn jogszab6lyban meghatfuozottak szerint 6ves statisztrkai
osszegzdst kell k6sziteni.

7. A kdzbeszerzdsi eljdrdsbon rdsztvevd szemtilyekre, szervezetekre vonatkoui szabdlyok

(1) A kozbeszerzdsi eljar6s elok6szit6se, a felhiv6s 6s a dokument6ci6 elk6szit6,se, az aj6nlatok
6rtdkel6se sor6n es az elj6rds m6s szakaszdban az Onkormdnyzat nevdben eljrlr6, illetoleg az
elj6r6sba bevont szem6lyeknek 6s szervezeteknek megfelelo - kozbeszerz6s t6rgya szerinti,
kozbeszerz6si (adott esetben felelos akkredit6lt kozbeszerz6si szaktan6csad6 bevon6sa kotelez6),
jogi 6s penzigyi - szak6rtelemmel kell rendelkezniiik.

(2) Az Onkorm5nyzat az (1) bekezd6sben meghattrozott szakdrtelemmel rendelkezo, legal6bb
h6romtagri birdlobizotts6got kdteles l6trehozni az afnlatoknak az elbirtitstra. A bfr6l6bizotts6g
irrisbeli szakvdlem6nyt 6s dcintdsi javaslatot kdszit az Onkormfunyzat nev6ben a kozbeszerzesi
elj6r6st leziro d<int6st meghoz6 Kdpviselo-testtllet r6szere. A birril6bizotts6gi munk6r6l
jegyzSkcinyvet kell k6sziteni, amelynek reszet k6pezik a tagok indokl6ssal ell6tott bir6lati lapjai.

(3) Az Onkorm6nyzat nevdben az elj6r6st leziro d6nt6st meghoz6 szem6ly (polg6rmester 6s

K6pviselS-testiileti tag) nem lehet a bir6l6bizotts6g tagja. Testtileti ddnt6shozatal eset6n a

dcint6shoz6 kizir6lag tanfucskozitsi joggal rendelkez6 szem6lyt deleg6lhat a birii6bizotts6gban.
Testiileti ddnt6shozatal est6ben n6v szerinti szavazist kell alkalmazni.

8. Os s zefe r h etetle n s i g i o ko k

(1) Osszeferhetetlen 6s nem vehet r6szt az elj6rris el6k6szit6sdben 6s lefolytatris6ban az

Onkormrlnyzat nevdben olyan szem6ly vagy szervezet, amely funkci6inak p6rtatlan 6s t6rgyilagos
gyakorl6sa b6rmely okb6l, igy ktilonosen gazdas6gi 6rdek vagy az eljrir6sban rdszt vevo gazdasdgi

szerepl6vel fennrill6 m5s kdz<is 6rdek miatt nem k6pes. (Kbt. 25. g (1) bekezd6s)

(2) Az Onkormiinyzat neveben elj6r6 es az Onkorm6nyzat iital az eljirfussal vagy annak
elSk6szit6s6vel kapcsolatos tev6kenys6gbe bevont szem6ly vagy szervezet ir6sban k<iteles

nyilatkozni arr6l, hogy vele szemben fennSll-e a Kbt. 25. $-a szerinti <jsszef6rhetetlens6g.
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9. A z e lj d r ds t me g ind ltd ( h ird eto) h ir detmdny, fe I h ivris, do k u me ntdc id

(1) A kozbeszerzdsi elj6r6st megindit6 felhiv6s a kozbeszerzesi eljitrirs egyes fajtfiira ir6nyad6

szab5lyok szerint aj6nlati felhiv6s, r6szv6teli felhiv6s, aj5nlattdteli felhiv6s vagy kiilon
j o gszabdlyban fo gl alt kdzvetlen r6szv6te I i felhiv6s.

(2) Az onkormSnyzat az aj5nlati 6s rdszv6teli felhiv6st ktil<in jogszab6lyban meghatirozott minta
szerinti hirdetm6ny ritj6n koteles kozzdtenni.

(3) Ha az Onkorm6nyzat tttmogat6sra ir6nyul6 ig6n1t (pfiyfnatot) nyirjtott be, vagy fog
benyrijtani, az eljdrist megindithad a, az eljdritst megindit6 felhiv6sban azonban fel kell hivni az

aj6nlattev6k figyelmdt erre a krirtilm6nyre, valamint a Kbt. 135. $ (12)bekezd6s6ben foglaltakra.

@) Az eljar6st megindit6 felhiv6sban az Onkormtnyzat megadja a kozbeszerzl,s tirgyitt 6s

mennyis6g6t.

(5) Az Onkormanyzatmegvizsgaljabeszerzesdt abb6l a szempontb6l, hogy a beszerz6s tirgyinak
jellege lehetov6 teszi-e akozbeszerzes egy r6sz6re tort6n6 ajinlattetel biztosit6s6t. Amennyiben a

resz-ajfunlat t6teli lehetos6g biztosithat6 az elj6r6st megindit6 felhiv6sban lehetov6 teszi a

r eszaj 6nlat-t6te I i lehet6 sd get.

(6) A kozbeszerz6si eljarSst megindito hirdetm6ny, felhiv6s vdgleges szdveg6t a K6pvisel6-

testtilet hagyja j6v6. A j6v6hagyott sz<ivegnek megfelelo hirdetmdny, felhiv6s kozzetetelerll,
megkiild6s er ol a jegy zo gondoskodik.

(7) Az Onkormiinyzat - a megfelelo ajanlatt6tel elosegit6se 6rdek6ben - dokument6ci6t k6szithet

illetve koteles megadni az elj6r6st megindit6 felhfv5sban vagy a toviibbi kozbeszerzesi

dokumentumokban a kcizbeszerzes tirgyira vonatkoz6 mriszaki leir6st.(Kbt.57-58. $). A mtiszaki

leirSs tartalmhra a32112015. (X.30.) Korm. Rendelet 48. $ -a azirinyado.

(8) A jegyz\ gondoskodik arr6l, hogy a dokument6ci6 az ajanlatt6teli hatarid6 lej6rt6ig

rendelkez6sre 6lljon.

10. Az ajdnlatok benyrtjtdsa ds bontdsdra

(l) Az ajinlatot 6s a r6szv6teli jelentkez6st ir6sban 6s zitrtan, az ajitnlati felhivSsban megadott
cimre kdzvetleniil vagy postai riton kell benyrijtani az ajinlatt5teli hatarid6 lejart6ig.

(2) Az aj6nlattevo reszere - amennyiben aj6nlatffi szem€lyesen nyrijtja be - az ajitnlat 6tvdtel6r6l
elismerv6nyt kell adni. Az 6tv6teli elismervdnynek tartalmaznia kell az 6tv6tel idopontjdt, az

6tvevo nev6t es aliirilsfrt, valamint annak elismerds6t, hogy az ajttnlat benyrijt6sa lez6rt, s6rtetlen
borit6kban tort6nt.

(3) A be6rkezett ajitnlatok borit6kj6n fel kell ttintetni abeerkez6s id<ipontj ftttovihbd rcigziteni kell,
hogy a borit6k s6rtetlentl 6rkezett-e, valamint fel kell jegyezni az ajinlat sorsz6m6t.
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(\ Az ajfnlatokat tartalmazo iratok felbont6s6t az ajttnlatteteli hat6ridii lejirtitnak idSpond6ban
kell megkezdeni. A bont6s mindaddig tart, amig a hatdrido lejartaig benyrijtott osszes ajitnlat
felbont6sra nem kertil.

(5) Az aj6nlatok felbont6s6n6l csak az erintett Onkorm6nyzat (ajdnlatkdro), az ajinlattevok,
valamint az Sltaluk meghivott szem6lyek, tov6bbii - a kozbeszerzeshez tdmogat6sban r6szestilo
alitnlatkero eset6ben - a ktil<jn jogszab6lyban meghatirozott szervek k6pviseloi, valamint
szemdlyek lehetnek j elen.

(6) Az ajanlatok felbont6sakor ismertetni kell az aj6nlattevok nevdt, cim6t (sz6khely6t,
lak6hely6t), valamint azokat a fobb, sziimszerrisitheto adatokat, amelyek a biriiati szempont
(16 szszempontok) alapjdn 6rt6kel6 sre kertilnek.

(7) Az Onkormanyzat k6pvis eloje az aj6nlatok bont6s6nak megkezd6s ekor, az ajanlatok felbontdsa
el6tt kozvetlentil ismerteti a szerzldes teljesitds6hez rendelkezesre iil6 anyagi fedezet cisszegdt 6s

a becsiilt 6rt6ket.

(8) Az aj6nlatok felbont6s6r6l 6s ismertet6s6rol az ajdnlatk6r6nek jegyzokrinyvet kell k6szitenie,
amelyet a bont6st6l szdmitott cit napon beliil meg kell ktildeni az cisszes aj6nlattevonek.

(9) Az aj6nlatok felbont6sakor a jegyzokdnyv kdszit6s6rol a jegyzonek illetve iitala megbizott
szem6lynek vagy szervezetnek kell gondoskodnia.

I 1. Hidnypdtldsra vonatkoui szabdlyok

(1) Az Onkorm6nyzat koteles az cisszes aj6nlattevo sztrmtra, azonos felt6telekkel biztositani a

hi6nyp6tl6s lehetos6g6t.

(2) Ahianyok p6tl6sa csak arra irdnyulhat, hogy az aj6nlat vagy reszy6teli jelentkez6s megfeleljen
az ajinlati, rdszvdteli, illetve aj6nlatt6teli felhiv6s, a dokumentrlci6 vagy a jogszab6lyok
el6ir6sainak.

(3) A hi6nyp6tl6sra vagy a felvilSgosit6s nyrijt6siira sz6l6 felsz6lit6st az Onkormfnyzat a tobbi
ajitnlattevo vagy r6szvdtelre jelentkezo egyidejri 6rtesit6se mellett kozvetlentil koteles az

aj6nlattev6k, illetve r6szv6telre jelentkezok r6sz6re megktildeni, megjelolve a hat6ridot, tov6bb5 a

hirinyp6tl6si felhiv6sban a p6tland6 hi6nyokat.

(4) A jegyzo gondoskodik arr61, hogy a hi6nyp6tl5si felhivSs megktild6sre kertiljdn az

aj itnlattev ok 16 sz6re.

I 2. Aj dnlatok elbirdldsa, irtdkeldse

(I) Az ajSnlatok elbir5l6sa sorin az Onkorm6nyzatnak meg kell vizsgiinra, hogy az aj6nlatok

megfelelnek-e az ajanlati felhiv6sban 6s a kiizbeszerzdsi dokumentumokban, valamint a

jogszabiiyokbanmeghatitrozottfelteteleknek.
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(2) Az onkorm6nyzat koteles megrillapitani, hogy mely ajdn rat vagy r6szv6teli jelentkez6s6rv6nytelenek, illet6leg van-e olyan iialitt"ro, uriiL.tluraruot ki kell zttmi..

(3) Az ajinlati felhiv6sban el6irtaknak megfeleloen kell megit6lni az aj;nlattevo szerzod.stelj esitdsdre val6 alkalmassii git v agy alkalmati-anragai. 
-^'

@) Az drv6nyes aj6nlatokat az ajtnlatifelhiv6sban meghatirozott 6rt6kel6si szempontok (Kbt. 76-78.$) kell 6rt6kelni.

(5) Az Onkormiinyzat ktitele s az ajtnlatokat a lehet5 legrcividebb id6n beltil elbfrrilni.

(6) Az ajdnlatok elbirrilisrit a birdlSbizottsiigi tagok vegzik. A bir6l6bi zottsirgi tagok irrisbeliszakvdlemdnl't 6s dtintdsi javaslatot k6szitenek a dc;ntdst mighoz6 K6pvisel6-testtilet r6sz6re.

1 3. Eredmdnyhirdetdsre vonatkozd szabdtyok

(l) Az eljrlr6s nyertese az az ajinlattevl, aki az Onkorm6nyzat rcszere az eljiritst megindit6
felhivSsban 6s dokumentiici6ban meghatirozott feltdtelek alapjrin, valamint a Kbt. 76.$ (2)
bekezd6sdben meghatinozotl 6rt6kel6si szempontok egyike szerint a legkedvez6bb drv6nyes
aj6nlatot tette.

(2) Az Onkorm6nyzat kdteles az aj6nlattev6t ir6sban tdjdkonafii az eljixds eredm6nyer6l,
eredm6nytelens6g6rSl, az alfinlattevo kiz1r1s6r6l, alkalmatlansSgSnak meg6llapitdsfurol, valamint
ezekrdszletes indok6r6l a drint6st k<ivet5 leghamarabb, legkdsSbb htlrom munkanapon beltil.

(3) Az Onkormanyzat azaj6nlatok elbir6llsrinak befejez6sekor ktil<in jogszabiiybanmeghat6rozott

mintrik szerint ir6sbeli 6sszegz6st keszit az ajdnlato1rr6l. Az ir6sbeli risszegz6st minden aj6nlattev6

rdszdre egyidejiileg, telefaxon vagy elektronikus riton megktildi.

4) Az eljrirrls eredm6ny6r6l sz6l6 tf$€koztatlt az Onkorminyzat legk6s6bb a szerzlddskdtdst, vagy

ennek hianySban az eljiris eredm6nytelenn6 nyilv6nitrisir6l vagy a szerzodds megkdt6s6nek

megtagadfusrir6l s2616 ajrlnlatk6r6i dont6st k<ivet6 tiz napon beltil megktildikdzzftdtelre (Kbt. 37.

$ (2) bekezd6s).

(5) Az 6sszegz6s (6s a tSj6koztat6) megktild6serol a jegyz6nek illetve az Onkorminyzat iital
megbizott szem6lynek vagy szervezetnek kell gondoskodnia.

1 4. S zerzfidds ek me gktitd s e, te lj es itds e

a) Eredm6nyes krizbeszerzdsi elj6r6s alapjan a szerzodlst az Onkorminyzat a nyertes szervezettel

(szem6llyel) (Kbt. 131. $) ir6sban kdti meg a kdzbeszerzlsi elj5r6sban kdzolt v6gleges

felt6telekkel, a szeruodlstewezet 6s az ajlnlat tartalm6nak megfelel6en. A szerz6d6snek

tartalmaznia kell - az eljirfus sor6n alkalmazott drt6kel6si szempontra tekintettel - a nyertes ajinlat

azon elemeit, amelyek 6rt6kel6sre keriiltek. Amennyiben az eljar6s nyertese visszal6p, akkot az

L7



onkorm6nyzat jogosult az eredmeny kihirdet6sekor a kovetkezo legkedvezobb ailnlatot tevonek

minositett szervezetter megkotni a szerzod6st, ha ot az aj6nlatok e1bir6l6s6r6l sz6lo ir6sbeli

osszegez6sben megiel6lte. A szerzodes ariirfrsa a k6pvisero-testiilet adott kozbeszerzdsre

vonatkoz6, szerzoddskotesre felhatalmaz o hatirozala alapiin az abbanmegieloit szemely jogosult'

b) AzOnkorm6ny zat anyertes szervezettel (szem6llyel) [Kbt' 131' $ (9) bekezdds] szemben csak

abban az esetben mentestil a k<izbeszerzdsi szerzod6s megkdt6sdnek kotelezettsege alol,ha az

aj6nlatok erbir6r6s6ror szol6 ir6sberi osszegez6s megkiild6s6t kovet6en - illtala elore nem l6that6

6s elharithatatlan ok kovetkezt6ben - be6llott r6nyeges koriilm6ny miatt a kozbeszerz6si szerz6d6s

megkot6s6re vagy teljesitds6re nem k6pes'

c) Az Onkorm6nyzat akozbeszerzesi elj6r6s alapjdn megkotott szetzodest honlapj6n - ha nem

rendelkezik honlappal a Kozbeszerez6sek Tan6csa honlapj6n, vagy a fenntart6 honlapjan - a

megk<it6s6t k6vet6en koteles kozzdtenni. A szerzod6snek a honlapon a teljesitdst6l sz6mitott 6t

6vig folyamatosan el6rhetonek kell lennie'

15. A kdzbeszerzdsi elidrds belsd ellenfirzdse

A szab1lyzathatiiya alittartoz6kozbeszerz6sek ellen6rzlset amegbizott belsS ellenoriik v6gzik.

16. A kdzbeszerzdsi drtdkhatrirt el nem drf beszerzdsek elidtdsrendie

A Kbt. hatSlya a16 nem tartozS - az I millio Ft nett6 6rt6ket meghalad6, de a ktjzbeszerz6si

1rt1lchatfrt el nem 616 - beszerz6sekr6l (a tov6bbiakban'.beszerz6s) donteni legal6bb h6rom alftnlat

bek6r6s6vel lehet.

A polg6rmester ktildi ki az ajftnlatk6r6seket.

A be6rkezett aj6nlatokat a k6pvisel6-testtilet birblja el, az elj6rris nyertese az, aki az

ajinlatkeresben rrigzitett felt6telek teljesit6se mellett 6sszess6g6ben a legkedvezobb ajrinlatot tette.

Az ajhnlat elfogad6s6t kdvet6en a Polgiirmester al6irja a meg6llapodrist.

A nett6 1.000.000.-Ft 6rt6khattirig tort6n6 beszerz6s a polg6rmester hat6skcir6be tartozik.
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II. FEJEZET

A HELYI ONronvrANyzar NEvEBEN nuARo, rr.r-nr6r- EG AZ u,.lAnAsga
BEvoNT szEMELyEK, szERvEZETEK rrr,nr,6ssEcl xonn

1. A K6pvisel6-testiilet

A k6pvisel6-testtilet gyakorolja az ajinlatk6ro jogait 6s kotelezetts6geit. A k6pvisel6-testiilet

nev6ben a Polg6rmester j6r el.

A kozbeszerzdsek el6k6szit6se 6s v6grehajt6sa sor6n a k6pvisel6 testtilet feladata ktil6n6sen:

Kiadja a KdzbeszerzdsiSzabirlyzatot, valamint azEveskozbeszerz6si tervet.

Kij elril i es me gbizza a Bir iio B izotts6g tagj ait.

Indokolt esetben szakert6 cegetbizmegaz elj6r6s teljes, vagy rdszleges lefolytat6s6val.

J6v6hagyja akozbeszerzesi eljirirst megindit6 hirdetm6ny, felhiviis v6gleges sz<1veg6t, (kizir6
okok, alkalmass6gi felt6telek, 6rt6kel6s, biztosit6kok, szerzodlst biztosit6
mell6kkdtelezettsdgek, teljesit6si hatririd6, ellenszolg6ltat6s teljesit6snek felt6telei, szerzod6ses

felt6telek, hat6rid6k)

Dont az aftnlatra felk6rt gazdasilgi szerepl6kr6l,

A Bir6l6 Bizotts6g, illetve a szak6rto c6g javaslata alapjirn ddnt az aj6nlatok 6rv6nyess6gdr6l

es az ellirtts eredm6ny6rol.

2. A jegyzil

K6teles akozbeszeruesi eljirdsban az e rendeletben meghat6rozott feladatok ell6t5s6ra.

Segiti aBirii6 Bizotts5g 6s a szakmaimegbizott munkrljdt.

Altal6nos felel6ss6g terheli akozbeszerzesi eljirirs tdrv6nyess6g6nek biztosit6s66rt. Az ezzel

kapcsolatos 6szrev6teleit kciteles halad6ktalanul a polgrirmesternek jelezni, illetve a k6pvisel6-

testiilet tudom6siira hozni, tov6bb6 ellenorzi az egyes kozbeszerz6si elj6r6si cselekm6nyek

szakszer[i, hat6ridoben tcirtdn6 v6grehajt6s6t.

Az 6ves krilts6gvet6s elfogad6s6t k<ivetoen elk6sziti abeszerzesi tervet.

Felel6s a kozbeszerzdsi 6rt6khatilrt meghalad6 beszerz6sek a beszerzes fedezet6nek val6s

rendelkez6sre 6ll6s66rt.

Felel6s akozbeszerzesi eljdrdsokkal kapcsolatos feladatok v6grehajt6s5nak megszervezeseert.

Mivel a hivatalban megfelelS szak6rtelemmel rendelkezo koztisztviselo nincs alkalmaTva, a
kozbeszerz6si szak6rtelmet kiv6n6 feladatokat kiils6 szak6rt6k bevon6s6val oldatja meg.

A szakmai ig6nyek alapjttn gondoskodik- a szak6rtelemmel bir6 szemdly vagy szervezet

bevon6s6val- az aj6nlati felhiv6s 6s dokument6ci6 cissze6llit6s6r6l 6s rendelkez6sre 5116s6r61,

elSk6sziti a szerzodest a dokument6ci6ban megadott szerzodes-tervezet alapj6n, 6s

gondoskodik annak az ajirnlati felhiv6sban meghatSrozott idopontban tortdno al6irds6rol.

13



3. A Birrilt6 Bizottsrig

1) ) A k6pviselo-testtilet elj6r6sonk6nt gondoskodik az Onkormdnyzat reszere Bir5l6 Bizotts6g

l6trehoz6s6r6l. A Bir6l6 Bizotts6gi tagoknak megfelelo - a kdzbeszerzls tdrgya szerinti,

kozbeszerzdsi, (adott esetben felelos akkredit6lt kozbeszerz6si szaktan6csad6) jogi 6s p6nztigyi -
szak6rtelemmel kell rendelkeznitik.

A Bir5l6 Bizotts6g tagjai mell6 lehetnek tov6bbi v6lasztott tagok is, akik a kozbeszerzes tirgyitt
kepezo tema szerint szakdrtelemmel birnak, mint segit6k, illetve kozbeszerz6si szak6rtelemmel

rendelkez6 szem6ly, felel6s akkreditdlt kozbeszerz6si szaktan6csad6 segits6ge is ig6nybe veheto.

2) Az Onkorm6nyzat neveben az elj6r6st lezfuro d<lntdst meghoz6 szem6ly (polg6rmester 6s

K6pviselo-testilleti tag) nem lehet a bir6l6bizotts5g tagja.

1.4

A szakmai ig6nyek alapjdn gondoskodrk az elbiritl6si szempontok ossze6llit6s6r6l.

Gondoskodik az eljar6st megindit6 felhiv6s Kozbeszerzdsi Ertesitoben, illetoleg az EIJ
Hivatalos Lapj{han t<irt6no kdzzeteteler6l, valamint a kozzetetel dij6nak 6tutal6s6r6l;

hirdetm6ny kozzetetele n6lktili t6rgyal6sos 6s hirdetmeny kozzet6tele n6lktili elj6r6s eset6n az

ilinlati felhiv6snak az ajfinlattev6(k) r6sz6re t<irtdn6 kozvetlen megktildds6rol. (amennyiben az

Onkormrinyzat ktilso szakdrtot nem von be az eljtrirs lebonyolit6sba)

Gondoskodik a Bir6lo Bizotts6g tagjainak osszehiv6s6r6l ds a teljes alirnlati felhiv6s 6s

dokumentdci6 rendelkez6stkre bocs6t6s6r6l.

A jegyz6konyv k6szit6s6rol a jegyzo illetve iitala megbizott szem6ly vagy szervezet

gondoskodik.

A jegyzokiinyvek 6rintetteknek val6 megktild6se a jegyzo feladata. (amennyiben az

Onkorm6nyzat ktilso szakerto nem von be az eljirits lebonyolit6sba)

Az afnlatok elbir6l6s6nak befejezdsekor gondoskodik az osszegz6s elk6szit6sdr6l es az

aj6nlattev6k r6sz6re tcirt6no megkiild6sdrol. (amennyiben az Onkormtnyzat kiilso szakdrtot

nem von be az eljitrits lebonyolitrisba)

Az eljirts eredm6ny6rol s2616 titjekoztatlt megkiildi kozzetetelre a Krizbeszerzesi Ertesitoben.

(amennyiben az Onkorrntnyzat ktils6 szakertot nem von be az eljirits lebonyolitdsba)

Amennyiben a szerzod6s teljesit6se sor6n szerzSd6sm6dosit6sra kertil sor, tilekoztat6tkeszit,
6s hirdetmlny tftjan aKozbeszerz6si Ertesit6ben kozzeteszi. (amennyiben az Onkormtnyzat
ktilso szakertot nem von be az e\itr6s lebonyolit6sba)

Gondoskodik a Kbt. 43. $ (1) bekezd6sdben meghat6rozott adatok honlapon val6

kozzetetelerol.

Gondoskodik a Kbt. 115.$ eljar6s eset6n a Kbt. 115.$ (7) bekezd6se szerint kozzeteteli
k<itelezetts6geket teljesit6srol. (amennyiben az Onkorm6nyzat ktilso szakertot nem von be az

elj 5r6s lebonyolit6sba)

Gondoskodik a Kbt. ll3.$ szerinti eljiir6s eset6n osszefoglal6 tt$ekoztat6 elk6szit6s6rol,

kozzet5teler6l, Kozbeszerzlsi Hat6sdgnak megktild6si kotelezetts6g teljesit6sr6l (amennyiben

az Onkorminyzat ktils6 szak6rt6t nem von be az eljarus lebonyolit6sba)



3) A Birdl6 Bizottsiig tagiai nyilatkoznak, hogy nem 6llnak fenn veltik szemben a Kbt. 25. $.szerinti tisszeferhetetlensdg.

4) A Biral6 Bizotts6g a munkiijrival kapcsolatos rigyviteli munk 6k ellttasat a hivatal tigyviteli
feladatait ellat6 szem6lyek kcitelesek segfteni, a jegyzo utasit6sa szerint.

5) Birril6 Bizotts6g feladatai:

A Birril6 Bizottsiig az ajinlatokat ki6rt6keli.
Sztiks6g eset6n hirlnyp6tl6st, felviligosit6st vagy indokl6st ker azaj6nlattev6kt6l.
Az ajfunlatokr6l fr6sbeli szakv6lem6ny't, drint6si javaslatot keszit a dontest hoz6 k6pviselo
testtilet rdsz6re. A Bir6l6 Bizottsrig munk6jrir6l jegyz<ikcinyvet kell k6sziteni, amelynek r6sz6t
kepezik a tagok indokoliissal elLitofi biralatilapjai.

6) A Birril6bizottsrig akkor hatfrozatkepes, ha a tagok tribb mint fele jelen van, dcjnt6seit a
jelenl6v6 tagok egyszeri sz6tcibbs6g6vel, ndv szerinti szavazassalhozza. Minden rllland6 tagnak
egy szayazatavan.

4. A Polg6rmester

A polgrirmester k6pviseli a helyi <inkorm6nyzat K6pvisel6-testiilet6t a k<izbes zerzdsielj6lis sor6n:
El6k6szit6ssel <isszeftigg6 feladatok:

o drint6s az el6keszit6 tev6kenys6gek megkezd6s6r6l,
. eljrlriis fajtajanak meghatirozilsa,
. elj6r6s felt6teleinek meghat6rozisa, eljiritst megindit6 felhiv6s tartalm6nak v6lem6nyez6se

az elokesztilet sor6n, melyet k6s5bb a K6pvisel6 testtilet j6vShagy (ajbnlati felhfv6s
j6vahagy6sa)

Adott esetben ddnt az ajdnlattlteli hatririd6 m6dositiisr6l, felhiv6s 6s dokument6ci6
m6dosit6sr6l, felhiv6s visszavon6sr6l, meginditand6 eljar6sr6l s2616 risszefoglal6
ti$ 6ko ztatits vi s szavon6s6r6 1.

A polgrirmester a kozbeszerzdsi eljar6s sor6n ell6tand6 egy6b fontosabb feladatait e szabdlyzat az

egyes elj6r6si szakaszokn6l rdgziti.
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III. FEJEZET

KOZBIJSZERZESI SZAKERTELEM BIZTOSiTASA', rE'r'nr6S AKKREDTTAIT

rO zsnszERZE sI szAKTANA c sa'o o

A kozbesz erzesi elj6r6ssal kapcsolatban a felhiv6s 6s dokument6ci6 el6k6szitds6be, illetoleg a

kLzbeszerzesi elj5r6s tov6bbi lefolyat6s6b a az }nkormfnyzat - a jegyzo javaslata alapj6n 6s a

polg6rmester dontese szerint - a Kozbes zerzesi Hat6s6g iital vezetett n6vjegyzekben szereplS,

felelos akkreditalt kozbeszerzesi szaktan6csad6t vonhat be. A felelos akkredit6lt kozbeszerzesi

szaktan6csado koteles akozbeszerzesi szakertelmet biztositani. A felelos akkredit6lt kozbeszerzesi

szaktan6csad6t tev6kenys6g66rt az irqtnlat6nak megfelelo ellenszolg6ltat6s illeti meg.

A felel6s akkredit6lt kozbeszerz6si szaktan6csad6 szak6rtelm6vel elosegiti a kozbeszetzesi elj6rSs

e trirv6nynek 6s egy6b jogszab6lyoknak megfelelo lefolyat6s6t. A Polg6rmester a szaktan6csad6t,

szakertotbevonja ktilonosen a felhivSs 6s a kcizbeszerzesi dokumentumok elk6szit6s6be az eliiuts

lebonyolit6sba 6s bevonhatja (adott esetben kotelez6en bevonja) aBirti6 Bizotts6gba is. A felel6s

akkredit6lt kozbeszerzesi szaktan6csad6 az adott kozbeszerz6sre ir6nyul6 megbizitsi szerzSdds

szerinti feladatokat lifija el.

Amennyiben a k<izbeszerzesi elj6r6sban felelos akkredit6lt kozbeszerz6si szaktanScsad6 mrikddik

kdzre, tgy amegbiz6si szerzoddben ki kell kdtni, hogy a tan6csad6 feladata:

. az ajhnlfii felhiv6s 6s kdzbeszerzesi dokumentumok elk6szit6se,

. a felhiv6sok megkiilddse (kozzetetele), illetve megjelentetdse, javitttsa, m6dosit6sa illetve a

szer zo des teli esit6 sro I sz6 16 til ekoztat6 me gi elentet6se,

o a Kbt. 113.$ szerinti elj6r6s esetdn risszefoglal6 tbjdkoztat6 elk6szitese, kozz6tdtele,

Kozbeszeruesi Hat6s6gnak megkiild6si kotelezetts6g teljesit6se(Onkorm5nyzat tital
j avaso lt Aj 6nlattevok adatainak me gktild6se)

. szervezi 6s koordin6lja a helyszfni bej6r6sokat, jegyzokonywet megkiildi az ajimlattevok

r6szdre

. kieg6sz fto raj lkoztatiisok cissze61lit6sa, kiktild6se,
o reszvltelijelentkezdsek, aj6nlatok nyilv6ntart6sban v6tele, aj6nlatok felbont6sa,

. hiSnyp6tl6sokkal/felvil6gosft5s/indokl6s k6r6sekkel kapcsolatos int6zked6sek megtdtele,

kiktild6se,
o esetlegesen az elj6r6s sor6n igazoltisok bek6r6se,

o Bir616 Bizotts6gi til6sek el6k6szit6se, lebonyolitisa, jegyz6kdnyvek elk6szit6se,

o elozetes vitarendez6ssel kapcsolatos feladatok ell6t6sa

o dcint6si javaslatok elk6szit6se

o cisszegez6s megktild6se Aj6nlattevo rdszdre, estleges javitris/m6dosit6s elv6gz6se, javitott
osszegez6s megktild6se

o szerzodds alfliri.sra t<irt6n6 el6k6szitdse

o Aj6nlatk6r6 k6pviselete jogorvoslati eljSr6s eset6n,
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a

a

Kbt. 115.$ elj6r5s eset6n a Kbt. 115.$ (7) bekezd6se szerint kozzeteteli kotelezettsdgeket

teljesit6se.

Kbt. 43.$ (1) bekezdds szerinti az elj6r6s lefolytat6s6val kapcsolatos adatok a

Kozbeszerz6si Hat6s6g honlapj6n tcirtdno kozzetetele (el6zetes vitarendezds, cisszegez6s,

szer zo de s, szer zo de s te lj e s itd sre vonatko z6 til eko ztatis)

e setle ges szerzS d6 sm6 do sit6sban k<jzremriko dds, kozzlt€tel.
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IV. FEJEZET

ZAP(O RENDELKEZESEK

l. Az Onkorm6nyzat kozbeszerzeser vegzo szem6lyek 6s szervezetek kotelesek a vonatkoz6
jogszab6lyok 6s a jelen szab6lyzat eloiritsait iittanulmanyozm,6rtelmezni es az azokban foglaltak

szerint a toliik elv6rhat6 gondoss6ggal elj6mi.

2 . A kozbeszerzesi szab iiy zatot a K6pvi se I o-te sttilet j o go sult j 6v6hagyni

3. Jelen szabiiyzat20lT.janudr 31. napj6n l6p hat6lyba. Rendelkez6seit csak a hat6lybal6p6s6t

kdvetoen fe lmertilt kdzb eszer z6 sek e set6ben ke ll alkalmazni.

4. Jelen kozbeszerzesi szabiiyzatban nem szabiiyozott k6rd6sekben a Kbt. rendelkez6sei

ir6nyad6ak. Amennyiben jelen szabiiyzatban foglaltak 6s a hat6lyos Kbt. el6ir6sai kcizdtt

ellentmond6s mertilne fel, rigy a mindenkor hat6lyos Kbt. rendelkez6sei ir6nyad6ak.

Cserh6tszentiv6n, 2011 . j 30.

Siraky Attila
polg6rmester

Beatrix
aljegyzo
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Cserhitszentivdn Ktizs6g 6nkorminyzat
K6pvisel6-testiilet6nek

312018. ( I.30.) szrimrl

hatirozata

Cserhf tszentivrln Ktizs6g Onkormr{nyzat
kdzb eszerz6s i sza b rl ly zat6r 6l

Cserhiitszentiv6n Kcizs6g Onkorm6nyzat Kdpviselo-testiilete a mell6klet szerint elfogadja
C s erh6t s z e nt i v6n Koz s6 g 0 nkorm 6n y zat Ko zb e szer zd si S zab iiy zatit.

Hatdrid6: azonnal
Felel6s: Siraky Attila

Siraky Attila
polg6rmester

Beatrix
egyzo
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l.szf mri mell6klet k6zb eszerz6si terv

Id6beli titemez6s

Tervezett
eljirrlsi tipus

az eljiris
meginditrlsfnak

tewezett
id6pontja

szerz6d6s
teljesit6s6nek

vr{rhatri
id6pontja vagy

a szerzfd6s
id6tartama

Sor keriil e vagy sor
kertilt e az adott
ktizbeszerz6ssel
tisszefiigg6sben

eldzetes tisszesitett
tdj6koztat6

kdzzfltfltel6,re

A ktizbeszerzfls tirgya 6s mennyis6ge
irinyad6

eljirfsi rend

I. Arubeszerz6s

II. Epit6si beruhrizfs

III, Szolgf!4tris megrendel6s

CSERIIATSZENTIVAN ToZSEG ONKORMANYZATANAK

6vi ktizbes zerz0si terve
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2. szimfi mell6klet: Megbiz6lev6l

Megbiz6lev6l

A megbizott neve:...

A ktizbeszerz6si eljrirr{s tirgya:

A m e gb izo ttra von atkoz6 6ltal6n o s sza b iilyok:

A kdzbeszerzesi elj6r6s elokdszitdsdben rdsztvevllBizotts6g tagja felelos a Kdzbeszerzesi

tdrvdny (Kbt.) eloir6sainak betart6s66rt 6s a rftbizott feladatok vdgrehajt6s66rt.

A kozbeszerzdsi elj6r6s el6k6szit6s6ben r6sztvevolBizottsdg tagj6nak 6ltal6nos feladata az

iil6seken val6 aktiv r6szvdtel, az til6sekre val6 felkdsziil6s, a bizotts6gi ddntdsek

meghozatal6ban val6 kcizremriktid6s, 6s a Bizotts6gi eln6k ritmutat6sainak megfelel6en a

kij el6lt feladatok ell6t6sa.

Munk6j6t aKozbeszerzesi Szabitlyzatban foglaltaknak megfelel6en koteles vegeznit.

CserhStszentiv5n, 2017 .

polg6rmester

Alulirott kijelentem, hogy Cserh6tszentiv6n Kozs6g Onkormanyzattmakjelen Kozbeszerzesi

Szabiiyzat6t megismertem, az abban foglalt jogaim, illetve k<itelezetts6geim ismeret6ben a

megbizitst elfogadom.

megbizott

C serh6tsze ntl irn, 20 | 7
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3. sz. mell6klet

Osszef6rhetetlens6gi 6s titoktart:isi nyilatkozat

A ktizbeszerz6si eljirrls tirgya:

Alulirott

Ndv:

Lakcim:

mint az aj6nlatk6r6 nev6ben elj6r6, vagy az elj6r6sba bevont szemdly - kijelentem, hogy

velem szemben a kozbeszerz6sekrol sz6l6 2015. 6vi CXLIII. torv6ny 25. $ szerinti

cjsszeferhetetlensdgi okok nem 6llnak fenn - a Cserh6tszentivin K6zs6g Onkorm6nyzata

tlszerc z n. . ... ........" targyu

klzbeszer zd si elj 6r6sban.

Ezuttal kijelentem, hogy a fenti k<jzbeszerzdsi elj6rSs sor6n tudom6somra jutott tizleti titkot

megotzom.

Jelen nyilatkozatot a jogkrivetkezm6nyek ismeret6ben, minden befoly6st6l mentesen, saj6t

kezileg az alulirott helyen 6s napom irom al6.

D6tum:... ...

al6irds
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