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Cserhitszentivin Ktizs6g 6nkorm{nyzata

K6pvisel6-testiilet6nek

10. szrimri

jegyz6kiinyve

K6sziilt: Cserh6tszcntivin Ktizs6g Onkorminyzata K6pviselii-testiilet6nek 2018. szeptember 26.
napjin megtartott iil6s616l



JEGYZ6KONYV

Kcizs6g Onkorminlzata Kepviselo-testiiletdnek 2018. szeptember 26Kdsziilt: Cscrh6tszenti\'6n
napjan n:eglartott tilis6rol

Siraky Attila
Lord Esaer
Bal6s Is1v6n Andr5s
B6nyey Zsolt
Cservolgyi Zolt6n Barnab6s

polgirmester
alpol96rmester
k6pviselo
k6pviselo
k6pviselo

Tan6cskozisijosgal 16szt vesz: dr. Turza Csaba J6zsefjegyzo

Siraky Attila polgArmester kdszdntdtte a megjelenteket. Megillapitotta, hogy a kepviselok kdziil
mindenki megjelent, a testtilet haterozatkdpes. Megk6rdezte, hogy a meghiv6ban foglalt napirenddel a
k6pviselok egyetdrtenek-e, van-e javaslat tov6bbi napirendi ponl felv6teldre.

Na irend

l. Javaslat az Onkorm6nyzat 2018. 6vi kdzbeszerz6si szab6lyzat5nak elfogad6srira
Eloterieszto: Siraky Attila po196rmester

2. Javaslat az Onkormrinyzat 2018. janu6r 3 0. napjrin a 3/2018. szimf hat6rozat6val elfogadott
20 1 8. 6vi k<izbeszerz6si szabLlyzat hat|lyon kiviil helyez6s6re.
Eloterieszt6: Siraky Attila polgermesler

I .Napuslrl

Javaslat az Onkorm inyzat 2018- 6vi kdzbeszerzdsi szabblyzatinak elfogadiis6ra

Siraky Attila polg6rmester elmondta a kdpviseki-testiiletnek el kell fogadnia az onkorminyzat 1

szrimri mell6klet szerinti kozbeszerz6si szabhlyzatii. Hatrilyos jogszabrilyoknak megfeleloen ebben az
6vben egyszer mdr elfogadiisra kertilt, azonban tdbb m6dositris is tt rt6nt benne. A kultrirhSz felirj itrisa
kcizbeszerzdsi elj6r6s kdteles, ez€rt aA le kell lefoll,tatni.
Az tjnkorm6nyzat ktizbeszerz6si terve a miiveltiddi h6z feltjit6s6nak idobeli iltemez6s6t tartalmazz:'.

A polgiirmester k6rte a k6pvisel6k iszrev6teleit, hozz6sz6liisait a napirendi ponttal kapcsolatban

A k6pvisel6{esttilet tagjai egyet6rtettek a polg6rmester javaslat6val, 6s egyhangtlag - 5 igen
szAvazAltal - az al|bbi hatiirozatot hoarik:

CserhitszentivAn Kiizs6g Onkorm:inrzata K6pvisel6testiilet6nek
30/2018.(IX.26.) szhmt hatirozata
.. Cserh{tszentivin Miivel6d6si H{zfnak fehijitrisa" trirgyri kiizbeszerz6si
elj:irissal kapcsolatban

2

Jelen vannak:

A k6pviselo-testtilet egyhangtlag elfogadta a meghiv6ban foglalt napirendet.

1 . Cserhitszentiv5n K<izs6g Onkorminyzatinak K6pvisel6-testiilete elfogadja a
2015. 6vi CXLIIL kdzbeszerzdsi tdrv6ny szerinti kdzbeszerz6si szabblyzatot.

2. Cserhitszentivrin Kdzs6g Onkormenyzatenak K6pvisel6-testiilete elfogadja a 201 8

dvi kdzbeszerz6si tervet.



3. Cserhitszentiv6n Kdzsdg Onkorm6nyzatiinak Kepviselo-testiilcte a Kozbeszerzisi
6s beszerz6si szabilyzatiban foglalraknak megf'eleloen a,, Cserhitszentivin
Miivel6d6si Hizfnak fehijitisa " tSrgyir kdzbeszerz6si eljdr6shoz kapcsol6d6an
az al bbi 4 fobol ell6 Birdl6 Bizotts6goi llozza l6tre, ds az al6bbi bizottsagi tagokat
jeltili ki:

dr. Turza Csaba J6zsef jogi
Szenetesi T,olt{nne pdnzngyi
Laczk6 Csaba kdzbeszerzds t6rg1a szerinli
Laczkone Ddnes Orsolya felelos akkreditrilt ktjzbeszerz6si szaktan6csad6

4. Cserh6tszentiv6n Kdzsdg Onkorm6nyzat6nak K6pviselo-testiilete, mint
dcint6shoz6 testiilet a,, Cserh6tszentivSn Miivelod6si Hez6nak fel[jit6sa " tirgyir
a Kbt. 115.$ szerinti - hirdetrn6ny kdzz6t6tele n6lkiili elj6ris aj6nlatt6teli felhivSst
elfogadja.

5. CserhitszentivSn Kdzs6g Onkorm6nyzat6nak Kdpviselo-test0lete az ajinlatt6teli
felhiv6st az akibbi c6geknek kiildi ki:
- Horuczi 97 Kft.3334 Szajla, Kert6sz u. 25. sz.

- Levxdekor Kft. I 157 Budapest, Nyirpalota 6t 21. ll. em.7.
- Aerospares Kft. I 152 Budapest, Illy6s Gyula utca 2-4
- Sprint Special Kft. 1085 Budapest, J6zsef k<irrit 36. fszt: 5.
- Sis6k Norbert Ev. 3060 P6szt6. Rak6czi tt 43.

6. A K6pviselo-testtilet felk6ri a polg6rmestert, hogy gondoskodjon az aj6nlaft6teli
felhiv6s ajiinlattev6k 16sz6re tort6no megkiild6s6rol.

Hatrirido: 6rtelemszerri
Felel6s: Siraky Attila polg6rmester

2.Na irend

Siraky Attila polg:lrmester iavasol ta. helyezzek hatilyon kiviil a 2018. janurir 30. napjin a 3/2018.(
I.30.) szlmir hatlrozattal elfogadott Cserh6tszentivin Kcizseg Onkormdnyzatdnak 2018. 6vi
kdzbeszerz6s i szab 6ly zatit.

A kdpviselo-testiilet tagiai egyetdrtettek a polg6rmester javaslat6val, 6s egyhangrilag 5 igen
szavazallal - az al bbi hatirozatot hozt6k:

Cs rh{tszentivin Ktizs6 6nko rm6nvzata K6rrvisel6-testiilet6neke

3U20f 8.(IX.26.) sz{mf hatirozata
a 3/20f 8.Q.30.)hatirozat hat:ilyon kiviil helyez6s6vel kapcsolatban

Cserhitszentiv6n Kdzs6g Onkorm6nyzata k6pviselo-testiilete ligy d6ntdtt, hogy
hat6lyon kiviil helyezi a 3/2018.(1.30.) szimir haterczat6,t mellyel a 2018 6vi
kdzbeszerzdsi szab6lyzatot fogadta el.

A kdpvisel6-testiilet felhatalmazta a polg6rmestert a tov5bbi sziiksdges intdzked6sek
me916tel6re.

Hat6ridS: azonnal
Felelos: Siraky Attila polgSrmester

A polg6rmester k6rte a kdpviselok 6szrev6teleit, hozzisz6lSsait a napirendi ponttal kapcsolatban.



Tdbb napirend nem volt, egy6b k6rd6s, 6szrev6tel nem hangzott el. a polg6rmester fr megkOszonte az
aktiv riszv6telt. s az iil6st bezerta.

kml.

Siraky Attila
pol96rmester
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Cserh6tszentiv6n Krizsdg Onkorm6nyzata
3066 Cserh6tszentiven- Kossuth utca l.
Telefon:(32) 3 82-056
Fax: (32) 3 82-026
e-mail :csivan.korjegyzoseg@gmail.com

t-t.a

:.AU,'9.

Meghiv6

Magyarorsz6g helyi cinkormiinyzatair6l sz6l6 2011.6vi CLXXXIX. tdrvdny 45. $-5ban foglaltak
alapjrin CserhdtszentivSn Krizs6g 6nkormAnvzata Kepviseltitestiiletdnek iildsdt

2018. szen tember 26. nan i6n ( szerdfn ) 10.00 6r:ira

a Kultirh6z kisterm6be ( 3066 Cserhdtszenliv6n, Kossuth utca31. ) dsszehivom.

1. Javaslat az Onkorm6nyzat 201 8. 6vi kdzbeszerz6si szabilyzatinak elfogad6s6ra
Eloteriesztri: S iraky Attila polg6rmester

2. Javaslat azOnkormiinyzat 20l8.janurir 30. naplin a3lZ0l8. szimt hatirozatbval elfogadott
2018. 6vi k<izbeszerz6si szab5,lyzat hatilyon kiviil helyez6s6re.
El(iterieszt o: S iraky Attila polg6rmester

Megjelen6s6re, aktiv k<izremtktid6s6re fell6tlen szimitok.

Cserh6tszentiv6n, 2018. szeptember 2l

Sirak Attila
polg6rmester
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Napirendi iavaslat:



JELENLETI iV

Cserh6tszentivrin Ktizsdg Onkormrinyzata K6pvisel6-testiiletdnek 201 8. szeptember 26.
napj6n megrartott testtileti 0l6s6r6l

Siraki Attila polgArmester

Lord EsZer alpolgrirmester

Baliis Istvrin Andnis k6pvisel6

B6nyey Zsolt

CservSlgyi Zoltan Bamab6s

Tan6cskozdsi joesal meqhivottak

dr. Turza Csaba J6zsef legyzb

Nag,.v6radi Istvrinnd

Lakoss6q r6szdr6l meqielentek
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I. FEJEZET

ALTALANOS RENDELKEZESEK

A szabiiyzat c6lja, hogy meghatirozza

a) a kozbeszerz6si elj6r6s el6k6szit6s6nek, lefolytatAs6nak rendj6t, bels6 ellen<irz6s6nek
fele[6ss6gi rendj6t,

b) a helyi onkorm6nyzat nev6ben elj6r6, illetoleg az elj6rrisba bevont szem6lyek, szervezetek
felel6ss6gi rendj6t,

c) a kozbeszerz€si eljilr6s dokumentril6si rendj6t.

d) Meghatirozza az eljirls sor6n hozott d6nt6sek6rt fclcl<is szem6lyt (szem6lyckct), illet<ilcg
testiiletct.

Jelen Szab6lyzatot a Kbt-vcl, illetve annak v6gehajtAsi rendeleteivcl cgyiitt kell haszn6lni 6s

alkalmazni. A kozbeszerzdsi eljrir6sok lebonyolit6snril alkalmazni kell a 42412017 (XII.l9.)
Korm. rendeletet az elektronikus ktizbeszerz6s (a tovibbiakban: EKR) r6szletes szabrilyair6l.
A Szab|lyzat alkalmaz6sa sor6n hgyelembe kell venni a Ktizbeszerz6si Hat6s6g ajinliisait,
ttmutat6it, a Kozbeszerzlsi Hat6s6g E1n<ik6nek fijekoztat6it, valamint a 2014-2020
programoz6si idSszakban az egyes eur6pai uni6s alapokb6l szirmaz6 t6mogat6sok
felhaszn6l6s6nak rendj615l sz6l6 27212014. (XI.15.) Korm. rendelet (a tov6bbiakban:
27212014. (XI.5.) Korm. rendelet) vonatkoz6 rendelkez6seit, azok hat6lya al6 tartoz6
kozbeszerz6sek eset6n.

2. A szabdlyzat szemilyi ds tdrgyi hatdlya

A Szabiiyzal tirgyi hatilya kiterjed az 6rintett 6nkorm6nyzatok minden olyan
6rubeszerz6s6re, 6pit6si beruh6z6sdra, 6pit6si koncesszi6jdra, szolg6ltatds megrendel6s6re,

szolg6ltatrisi koncesszi6j6ra, amelynek 6rt6ke a kozbeszerz6s megkezd6sekor el6ri, vagy
meghaladja az 6ves ktilts6gvet6si tdrv6nyben meghat6rozott kcizbeszerz6si 6rt6khaterokat. A
Szabiiyzat szem6lyi hatrilya kiterjed az Aj6nlatk6r6vel jogviszonyban 6l16 szem6lyckre illetve
a beszerz6si valamit a k<izbcszerz6si clj6rrlsokba bevont egy6b szervezetckrc 6s szem6lyekre.

E szabllyzat hatiiya al6 tartozik CserhilLtszentiviin Kozs6g Onkorm anyzatAnak Hivatala,
valanrennyi k<ilts6gvet6si int6zm6nye, az dnkorminyzatok iiltal alapitott kolts6gvet6si
szervek, onkorminyzati tdbbs6gti tulajdont gazdasiryi t5rsas6gok, ktizalapitv6nyok
beszerz6sei, (tovibbiakban ajrinlatk6rri), amennyiben azok 6rt6ke el6ri vagy meghaladja a

hatilyos jogszabiiLlyokban meghatArozott 6rtekhatArokat.

Cserhltszentivdn Ktizs69 6nkorminvzatrinak K6pviseki-testiilete a kiizbeszerz6sekrcil
szril6 2015. 6vi CXLIII. tiirv6nv 27. $ (l) bekczd6se apjin at Onkormrinl'tat 6ltal
kczdem6nyezett kiizbeszcrz6sek sor6n alkalmazandri elj:ir:isokra a kiivetkez<i
szab6lyzatot alkotja:

1. A szabdlyzat cilja



Az EKR-ben tdrren6 regisztrrici6ra jogosult az onkorminyznt polgiirmestere. Az EKRalkalmaz:isdra vonarkozo iogosurts6goi u l"gyr,t,1, ;,1"g.r., rnegbizotl ferercis akkreditaltkrizbeszerzesr szaktaniicsadJ6s 
" 

n"iga.,".-riJ, Jf rrin,,,"rr*"^u szem6ly kaphat.

(l) Az rirubeszcrz6s olyan visszterhes szcrziidls, amelynek t5rgya forgalor-nk6pes 6s birtokbavchet<i ing6 dolog tulajdonjos6nlf 
..yas_v 

rr"#ii"ia.'","lrct<,eg hasznosit,siira vonatkoz6jognak veteli joggar vaey anerJ<iir .,onen,; 
-n,"g]r"rr.r. 

az ajrinratkerci r6szcror. Azdrubeszerzes magdban loglalja a berillitdst,i, Ur.rU. fr?iy.r.rr ir.

(2) Az ,pitdsi beruhdzris 
- 
olyan visszterhes szerz6d6s, amely,nek t,rgya a kcivetkez<ivalamelyik munka megrendel6sl (6s ritv6tele) 

^, ^:ii^iiira r6sz6r6l:a) a Kozbeszerz6si tdrvenv l. melt6kret6ben r.r*."r,","rer.*ys6gek egyik6hez kapcsor6d6munka kivirelezese vagy kivirerez6se e, r',r r., .l"g-""b?riuun ,"gr,utarozolr rervezese egvtitt;b) 6pitm6nv kivirerez6se vagv kiviterez6s. e, liro^ ffi;;;;l;?;;";.rhriir"."i"i",i,;rur"egyiitt;
c) az ajdnlatk'rd 6ltal meghatiirozotl 

_ 

kriveterm6nyeknek megfeler6 6pitm6ny b6rm,yeneszkozzel, illet6leg m6don tort6n6 kivitelez6se.

(3.) A szolgdltatds-megrendeldse_- 6rubeszerz6snek 6s €pit6si beruh6zdLsnak nem mindsrild -olyan visszterhes szerzcid6s, amelynek t6rgya kiildnosen 'ruturr"ty 
tevetenyseg meg.""a"re*

az aj 6nl atkdr i5 r €,s z6r ol.

(4) Az 6pit6si koncesszi6 oryan 6pit6si beruh6zris, amery arapjrin az ajanratk€r|
ellenszolg6ltat6s a az 6pitm6ny,.h asznositdsi jogrlnak mcghat6rozott iaoie torteno ai"ng"ae."
vagy e jog iitenged6se p6nzbeli ellcnszo196ltatrissal egyiitt, ahol a hasznosit:ishoz kapciol6d6
kockdrzatokat teljes eg6szdben vagy legat6bb jelent6s 16szben a nyertes aj6nlattev6 viseli.

(5) A szolg{ltatdsi koncesszi6 olyan szolg6ltat6smegrendel6s, amelynek alaplln az

ajrlnlatk6r6 a szolgdltatis nyijt6s6nak jog6t (hasznosit5si jog) meghat6rozott idtire :itengedi,

6s ellenszolg6ltat6sa a hasmosit6si jog vagy e jog ritenged6se p6nzbeli ellenszolg5ltatissal

.gytt, ulroi a hasznosit6shoz kapisol6d6 kockazatokat teljes eg6sz6ben vagy legalSbb

jelent6s r6szben a nyertes ajinlattev<i viseli'

Ha a szezod6s ttibb - egymassal sziiksegszeriien tisszefiiguo- k6zbeszerzesi t6rgyat foglal

mae6ban, a meghat6roz6 u*JI;#r;;r"r*'*gv r^rrnilielr a szerzodesr minrisiteni 
.

ffil;;;;i;, ;;s,."e:':',11-,Tfftl;;;,*i"ffir;ffiln:-,il:','#.:IX:i'u:""* "'

sroli6ltates megrendel6se' ha

i. K ii zb eszetzisi irt dkhatdr ok

3.1 . A krjzbeszerzis irrikbnek meghatirozdsa is brtelmezbse

iJ"ild*:"ttf--,t:ffi 
i[;{'.$'rfu '1nr"'ffi 

sl?r#.;lffi::rril

f,r:""'J,,",TTf.#;tf'*""'1fi'-;""nr:ffi-:'fX::"?1ill:T'L:'Jtr'"-Y'#11'1"11i[
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t6rgyal6sos eljrir6s eset6ben pedig az aj6nlalteteli lelhivris megkiild6s6nek, ennek hiiinyiiban a

t6rgyal6s megkezd6s6nek idopontjdt kel I 6rteni.

Ha egy 6pit6si berLrh6zris vagy ugyanazon kcizvetlen cil mcgvalositds6ra ir6nyul6 szol96ltat[s
megrcndel6s, illetve azonos vagy hasonl6 felhasznilisra sz6nt 6ruk bcszerz6se r6szekre
bontva tdbb szcrzrid6s irtjiin valosul mcg, a k<izbcszcrz6s becsiilt 6rt6k6nck mcghat6rozis6hoz
az dsszes r6sz 6rt6k6t figyelembe kell venni. Szolg6ltatiis megrendel6s eset6n az ugyanazon
kozvetlen c6lra iriinyultsdg vizsgiilatakor az egyes szolg6ltatrisok mfiszaki 6s gazdasiigi
funkcion6lis egys6g6t kell alapul venni.

3.2. A kdzbeszerzdsek irtikhatira
A kdzbeszerz6si 6rt6khat6rok

- az Eur6pai Uni6 joga 6ltal meghatdrozott k<izbeszerz6si 6rt6khatrirok (unios 6rt6khatrirok)

- a k<ilts6gvet6si t6rv6nyben nemzeti 6rt6khat6rokk6nt meghat6rozott kozbeszerz|si
6rt6khat6rok (nemzeti 6rt6khatrirok)

a) Az egyes

6rt6khat6rokat
kozz€teszi.

beszerz6si t6rgyaka vonatkoz6 uni6s 6rt6khat6rokat, valamint a nemzeti
a Kdzbeszerz6si Hat6srig a Kdzbeszerz6si Ertesitoben minden 6v elej6n

b) A Kbt. el5iriisainak megkerlil6se c6lj:ib6l tilos a k<izbeszerz6st r6szekre bontani

4. Kdzbeszerzisi eljdrds fajtdi (az alkalmazandd eljdrdsrend)

(l) Az uni6s 6rt6khat6rokat el6r6 vagy meghalad6 6rt6kii ktizbeszerz6seke a Kbt. M6sodik
R6sz6t, az ezek alatti 6s egyben a nemzeti 6rt6khat6rokat el6r6 6rt6kii kdzbeszerz6sekre a Kbt.
Harmadik R6sz6t alkalmazva kell e1j6mi, kiv6ve, ha a Kbt. miiLsk6nt nem rendelkezik.

(2) Az Onkorm6nyzat a nemzeti eljrirrisrend hatilya al6 tartoz6 k6zbes zen6.sek
megval6sitrisakor
a) a Kbt. I 17. $-ban meghat6rozott m6don szabadon kialakitott eljdrrist folyat le, vagy
b) a tiirv6ny M6sodik R6sz6ben meghat6rozott szabilyok szerint j6r el a Kbt. 1 13. - 1 16.

$-ban foglalt elt6r6sekkel.

(3) A k<izbeszerz6si eljrirris sor6n nem lehet 6ttemi egyik elj6r5si fajt6r6l a m6sikra.

(4) A k6zbeszerz6si elj6r6s fajtii:
a) nyilt
b) meghivdsos
c) trirgyal6sos eljir6s
d) versenypiirbesz6d
e) hirdetm6ny kozzbt€tele n6lktili t6rgyal6sos elj6r6s

A nyilt eljdras olyan, egy szakaszb6l 6llo kiizbcszerz€si eljSr6s' amelybcn minden. erdekelt
'gu.:ii"agi 

.Jzrx"pto ullntuiot tehet. A nyilt elj6ris aj6nlari felhivissal indul. A nvilt eljarasban
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nem lehet tdrgYalni.

Ameghivdsoseljardsolyan,k6tszakaszb6lrill6kozbeszerz6sieljrir6s,amelynekelsii
r6szv6teli szakaszaban u, uiantutiira u r6szv6telre jelentkez<lnek a szerz6d6s teljesites6re val6



alkalmass6gir6l vagy alkalmatlansiigrlr6l dont. Az eljrirris mdsodik, ajdnlatt6teli szakasziiban

csak az ajinlatkdro iiltal alkalmasnak min<isitett 6s ajilLnlatt6telre felhivott r6szv6telre
jclentkez6k tehetnek ajiinlatot. Az elj:irilLsban nem lehet t6rgyalni.

Tdrgvaldsos eljdrds soriLn a hclyi tinkorm6nyzat, mint aj5nlatk6r6, az iitala kiviilaszlott egy

vagy tdbb ajiiLnlattcv<iveI t6rgyal a szerz6d6s felt6telei16l.

Versenl,pltrbeszid sordn az onkormdnyzat - a Kbt.-ben elciirtak szerint a kiv6lasztott
r6szv6telrc jelentkezokkel prirbesz6det folytat a krizbeszerz6s tdrgy{nak, a szerz5d6s
tipusiinak 6s felt6teleinek pontos meghat6roz6sa 6rdek6ben, majd aj6nlatot k6r.

Hirdetniny koz:ititele ndlkiili tirgvalisos eljirds sor6n az cinkormiinyzat az aj5nlatt6telre
felhivott aj rinlattevokkel trlLrgyal a szerz6d6s felt6teleir<il.

5. A kdzbeszerz.dsi iginyek tervezise

(l) Az dnkormdnyzat a k<ilts6gvet6si 6v elej6n, mrircius 31. napjbig (Kbt. 42 I (l) bek.) 6ves
6sszesitett kozbeszerzdsi tervet kciteles k6sziteni az adott 6vre tervezett ktizbeszerz6sekr6l
melyet az EK R-ben ktizzetesz.

A kiizbeszerz6si tervben szerepeltetni kell:

- a kozbeszerzls tbrgyirt,

- kcizbeszerz6s tervezett mennyis6g6t,

- az irhnyad6 elj6r6srendet,

- az elj5;r6s fajtdjdt,

- az elj|r|s inditfs6nak v6rhat6 id6pontjrit,

- a szerzod€s teljesit6s6nek v6rhat6 id5pontjiit, vagy id6tartam6t.

A kozbeszerz6si tervet az 6rintett K6pviseki-testiilet jogosult j6v6hagyni.

6. A kiizbeszerz.dsi eljdrds, dokumentdldsa eldkisz.itise, adminiszlrriciti

(1) Az aj6nlatk6r6 jogait 6s k6telezetts6geit az 6rintett <inlorm6nyzat nev6ben annak
Polg6rmestere gyakorolj a.

(2) Az Onkormrinyzat minden egyes k<izbeszerz6si eljiirilsiit - annak el6k6szit6s6t<i1 az elj6riis
alapjin k<it<itt szerzod€s teljesit6s6ig terjed6en -k6teles dokument6lni.
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A ktizbeszerz6si terv nem vonja maga utdn az abban megadott ktizbeszerz6sre vonatkoz6
eljiir6s lefolytatdLsriLnak kotelezetts6g6t. A kozbeszerz6si tervben nem szereplci
k<jzbeszerz6sekre vagy a tervben foglaltakhoz k6pest m6dositott kozbeszerz6sekre vonatkoz6
elj6rrist is le lehet folytatni, ha az elcire nem lathat6 okb6l elSrillt ktizbeszerz6si ig6ny vagy
egy6b v6ltoziis meri.ilt fe1. Ezekben az esetekben a k6zbeszerz6si tervet m6dositani kell az
ilyen ig6ny vagy egy6b v6ltoz6s felmertil6sekor, megadva a m6dosit6s indok6t is.



Az EKR gondoskodik valamennyi, a rendszerben lefolyatott cljrir:isi cselekmeny
napl6ziis6r6l. A napl6zott iillomriny bejegyz6seit v6deni kcll az arra jogosulatlan szem6ly
f tali hozziLftr'st6l, tiirldstol, illctve biztositani kell, hogy a napl6 tartalma a Kbt. 46.$ (2)
bckezd6se szcrinti idritarlam alatt- amcnnyiben jogszab6ly hosszabb iratmegcirz6si id<it ir clo,
az eloirtnil hosszabb id6tartam alatt a jogosultak sz|mara megismcrhet6 6s 6rtclmezhet6
maradjon.

A Kdzbeszerz6si Hat6s6g, a Gazdasrigi Versenyhivatal 6s a jogszabilyban az adott elj6riis
ellencirz6s6re feljogosilott szery, valamint jogorvoslati k6relem vagy hivatalb6li
kezdem6nyezds benyrijt6sa eset6n a K<izbeszerz6si D<intobizottsiig es az eljar6 bir6sdg a

kozbeszerz6si eljiir6s iratail az EKR-ben mcgtekinthcti. Az iratokhoz val6 clektronikus
hozzif6r6st az alitnlalk€ro k6teles az crre jogosult szervnek biztositani. Amcnnyiben az iralok
az EKR-ben nem hozz6f6rhet<lck, vagy - a Kozbeszcrz6si Hat6sdg, a k<jzbcszerz6sek6rt
felel<is miniszter 6ltal vezeteft miniszt6rium vagy a Gazdasiigi Versenyhivatal kivetel6vel -
valamely ellen<lrz6sre jogosult szervezet azt keri, az ajitnlalktro kciteles a kozbeszerz6ssel
kapcsolatos tratokat az ellencirz6sre jogosultnak megkiildeni.

A Jegyzo a Kcizbeszcrz6si Hat6s6g 6s az cgy6b illct6kes szen,ck k6r6s6rc k<jtcles a

kozbeszerz6sscl kapcsolatos iratokat c szervck r6sz6re halad6ktalanul megkiildeni vagy
clcktronikus riton hozz6f6rhet6v6 tenni.

(3) A k6zbeszerz6si eljir6s el6k6szit6se, a felhiv:is 6s a kcjzbeszerz6si dokumentumok
elk6szit6se, az ajrinlatok 6rt6kel6se sor6n 6s az eljiris m6s szakaszdban az Onkormdnyzat
nev6ben cljrir6, illct6lcg az eljirisba bcvont szem6lyeknek, illctcileg szcrvezetcknek
mcgfelel6 - a kozbeszcrz6s t6rgya szerinti, szakmai, kiizbeszerz6si, jogi 6s p6nziigyi -
szak6rtelcmmel kell rcndelkezniiik. A r6szben vagy eg6szben europai unios forrrisb6l
megval6su16, valamint 6rubeszerz6s 6s szolgiltatrismegrendel6s esten az eur6pai uni6s
ert6khat6rt meghalad6, 6pit6si beruhriz6s eseten az otszdzmllli6 forintot meghalad6 6rt6kii
kdzbeszerz6si elj6rSsban az aj6nlatk6r<i k<jteles felel6s akkreditrilt k<jzbeszerz6si tan6csad6t
bevonni.

(5) Az Onkorminyzat mint ajdnlatk6rci k6telcs 6s gondoskodik a Kbt. 43. $ (1) bekczd6s c),
d), 6s f) pontj6ban loglalt adatok, informiici6k, dokumentumok k<izz6t6tel6r6l az EKR-ben 6s

a Ktizbeszerz6si Hat6s6g 6ltal elektronikus elj6risi 6s kommunik6ci6s lehetcis6gek temogat6sa
keret6ben miik<idtetett nyilv6nos elektronikus szerz<id6stdrban. Az Onkorm6nyzat
gondoskodik a Kbt. 43. $ (1) bekezd6s a), b), 6s e) pontjdLban, a Kbt. 103.$ (6) bekezd6s6ben
6s a Kbt. 115. S (7) bekezd6s6ben foglalt adatok, inform5ci6k, dokumentumok kozz6t6tel6r<il
az EKR-ben.

Az adatok EKR-ben val6 kozz6t6tel6ert a jegyzti felel6s

(6) Az 6ves krizbeszerz6sekrril kiil<in jogszab6lyban meghatdrozottak szerint 6ves statisaikai
6sszegz6st kell k6sziteni amelyet legk6s6bb a t6rgy6vet ktivet6 6v m6jus 31. napjdig ketl
kozz|tenni az EKR-ben.

Az adatok EKR-ben val6 k6zzetetel6efi a jegyzo fele16s

(l) A ktizbeszerz6si elj6rris elok6szit6se, a felhiv6s 6s a dokumenlrici6 elk6szit6se, az

ajiinlatok 6rt6kel6se sor6n 6s az eljiris m:is szakasz5ban az Onkorm6nyzat neveben eljiir6,
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7. A kiizbeszerz.dsi eljdrdsban rdsztvevd szemdlyekre, sT,ervexetekre vonatkozti szabdlyok



illet<ileg az eljiiriiLsba bevont szemelyeknek 6s szervezeteknek megfele16 - k6zbeszerz6s trirgya
szerinti, kozbeszerz6si (adott esetben felel<is akkreditilt k<izbeszerz6si szaktaniicsad6
bevonisa kdtelezS), jogi 6s p6nziigyi - szak6rtelemmel kell rendelkeznitik.

(2) Az Onkormri tyzat az (I) bekezd6sbcn n.reghatSrozott szak6rtclcmmcl rendelkezS, legalibb
h6romtagi bir6l6bizottsiigot k<iteles l6trehozni az ajbnlatoknak az clbir6l6srira. A
birril6bizottsriLg ir6sbeli szakv6lem6nyt 6s d6nt6si javaslatot k6szit az Onkomrdnyzat nev6ben
a kozbeszerz5si eljarist Iez6r6 dcint6st meghoz6 K6pvisel6-testiilet 16sz6re. A bir6l6bizotts:igi
munk6r6l jegyz6k<inyvet kell k6sziteni, amelynek r6sz6t k6pezik a tagok indokl6ssal ell6tott
birrilati lapjai.

(3) Az Onkormiinyzat nevdben az elj|rAst lez6r6 d<jnt6st meghoz6 szem6ly (polg6rmester 6s

K6pvisel<i-testiileti tag) nem lehet a birril6bizotts6g tagja. Testtileti d<int6shozatal eset6n a
dont6shoz6 kiziLr6lag taniicskoziisi joggal rendelkez5 szem6ly deleg6lhat a

bi16l6bizotts5gban. Testiileti dcint6shozatal est6ben n6v szerinli szavaz{st kell alkalmazni.

8. 0 s szefe r h etetle nsi g i o ko k

(l) Osszef6rhetetlen 6s nem vehet reszt az eljiiLr6s el6k6szit6s6ben 6s lelolytat5sriban az

Onkorm6nyzat nev6ben olyan szem6ly vagy szeryezet, amely funkci6inak p:irtatlan 6s

tdrgyilagos gyakorlisa b5rmely okb6l, igy kiiltinosen gazdasrigi 6rdek vagy az elj6Lrisban r6szt
vcv6 gazdasrigi szerepltivel fenndll6 mris k6z<is 6rdek miatt nem k6pes. (Kbt. 25. $ (l)
bekezd6s)

(2) Az Onkorm6nyzat nev6ben eljdr6 6s az 1nkorminyzat iital az eljiirissal vagy annak
el6k6szit6s6vel kapcsolatos tev6kenys6gbe bevont szem6ly vagy szervezet ir6sban k<iteles
nyilatkozni arr6l, hogy vele szemben fenniiLll-e a Kbt. 25. $-a szerinti 6sszef6rhetetlens6g.

9. Az eljdrdst megindit6 (hirdetii) hirdetmdny, felhivtis, tlokumentdciti, kiegdsz[td
tdjikoztatds

(l) A kozbeszerz6si eljiir6st megindit6 felhivAs a k<izbeszerz6si elj6riis egyes fajt6ira ir6nyad6
szabillyok szerint aj6nlati felhivils, 16szv6teli felhiv6s, aj6nlatt6teli felhiv6s vagy kiiltin
jogszab6lyban foglalt kdzvetlen 16szv6teli felhiviis.

(2) Az onkorm6nyzat az aj6nlati 6s r6szv6teli felhiv5st kiiltin jogszabrilyban meghatiirozott
minta szerinti hirdetm6ny ritj rin kciteles kozz€tenni.

(3) Ha az Onkorm6nyzat t6mogat6sra ir6nyu16 iglnyt (pirlyizatot) nytjtott be, vagy fog
bcnyrijtani, az eljirist megindithatja, az eljirist megindit6 felhiv5sban azonban fel kcll hirni
az aj6nlattev6k figyelm6t erre a kdriilm6nyrc, a Kbt. 135. S (12) bekezd6s6ben foglaltakra.

(4) Az elj6r6st megindit6 felhivrisban az Onkormhnyzat megadja a kozbeszerzbs t6rgyAt 6s

mennyis6g6t.

(5) Az Onkormitnyzat megvizsg6lja beszerz6s6t abb6l a szempontb6l, hogy a beszerz6s
tdrgyrinak jellege lehetov6 teszi-e a kozbeszerz|s egy r6sz6re trirt6n6 aj6nlatt6tel biztositiis6t.
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Amennyiben a r6sz-aj5nlat t6teli lehetos6g biztosithat6 az eljrirdst megindit6 ielhiv6sban
lehct<iv6 leszi a r1szaj6;nlal-t6teli lehet6s6get.

(6) A nyilt k<izbeszcrz6si cljiiriis a felhiv6Ls ktizz6t6tcl6vel indul, melyct hirdctm6ny ltj6n kell
kozz6tenni:
- uni6s eljaris esct6n az Eur6pai Uni6 Hivatalos Lapj6ban (TDD),
- ncmzeti eljdrds eseten a Kdzbeszerzdsi Ertesitoben
A Kbt. I13.$-iban foglalt - uni6s 6rt6khat6r alatti hirdetm6ny kozzltetele n6lkiil indul6 -
eljirds alkalmazdsa eset6n az adott kiizbeszerz6si eljdriis megindit6siir6l sz6l6 <isszefoglal6
tej6koztatest a jegyzo teszt kozz€ az EKR-ben.
A hirdetm6ny kozz6t6tele n6lkiil inditott t6rgyal6sos eljiir6s, valamint a Kbt. l13 { (l)-(2)
bekezdEs, illetcileg a I15.$ szerinti esetekben a krizbeszerz6si eljririist megindit6 aj6nlatt6teli
felhivSs a gazdasigi szerepl<ik r6sz6re trjrt6n6 megktild6se az EKR-en keresztiil a jegyzd
feladatiit k6pezi.
A jegyzo k<iteles gondoskodni arr6l, hogy a dokumentdLci6 a felhiv6st lartalmaz6 hirdetm6ny
kozz6t6tel6nek napjit6l kezdve az EKR-be felt<ilt6sre keriiljon.

A k6zbeszerz6si elj6r6st megindit6 hirdetm6ny, felhivis v6gleges szoveg6t a K6pviseki-
testiilet hagyja j6v6. A j6vrihagyott sz6vegnek megfelel6 hirdetm6ny, felhivilLs kozz€t6tel6rol,
EKR-ben gazdasiryi szerepl6knek t<irt6n6 megkiild6s6rol a jegyzo gondoskodik.

(7) Az Onkorm ttnyzat - a megfelel6 ajrinlatt6tel cl6segit6se 6rdek6ben dokumentiici6t
k6szithet illetvc k6tclcs megadni az eljrir6st mcgindit6 felhiviiLsban vagy a tov5bbi
kozbeszerz6si dokumentumokban a kozbcszerz6s tdrgy:ira vonatkoz6 mfiszaki lcir6st.(Kbt.5 7-
58. $). A mriszaki leir5s tartalm6ra a3211201r,5. (X.30.) Korm. Rendelet 48. $ -a az iriinyad6.

A jegyzo kciteles gondoskodni arr6l, hogy a dokumentici6 a felhiv5st tartalmaz6 hirdetm6ny
k6zz6t6tel6nek napjrit6l kezdve az EKR-be felttilt6sre keriiljtin.

(8) Az aj6nlattev6k r6sz6r6l EKR-be 6rkczett kieg6szit6 t6j6koztates k6r6sre a Kbt.-ben el5irt
hat5rid6bcn ttjrtin6 v6lasz megad6siir6l - a krizbeszcrz6s t6rgya szcrinti szakember 6s sziiks69
esct6n az eljrirriLs el6k6szit6s6ben r6szt vev6 szakembcrek (tcrvez6) bevonSsiival - a jegyzd
gondoskodik.

10. Az ajdnlatok benyrtjtisa ds bontdsdra

(1) Az ajdnlatok/r6szv6te1i jelentkez6sek bontdsi eljirAsa az EKR-ben tort6nik. Az ajrinlatokat
vagy r6szv6teli jelentkez6seket tartalmaz6 iratok felbontiis6t az EKR aj6nlatt6telei illetve
16szv6teli hat6rido lejiirt6t kovet6en kettci 6r6val k6s<ibb kezdi meg.

(2) Az ajinlatnak vagy r6szv6teli jelentkez6snek az aji affelsh, illetve a r6szv6teli hatSridri
lej6rtinak idopontjriig kell elektronikusan be6rkeznie. A be6rkez6s id6pontj6r6l az EKR
visszaigazol6st k[ild.

(3) Az ajinlatk6r6 az EKR 6ltal gener6lt jegyz6konyvben a fedezet tisszeg6t megadhatja.
amennyiben azt a bont6st megel6zrien az EKR-ben 169zitette.

(4) Az aj6nlatok 6s r6szv6teli jelentkez6sek felbont6sr6l 6s a felolvas6lapon szerepl6
adatokr6l az EKR jcgyz<ikcinlvet gener6l, amelyct a bont6st6l sz6tnitott 6t napon beliil meg
kcll kiildcni az tjsszes ajSnlattev<i, illetvc 16szv6telre jelentkezti 16sz6rc.
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(5) A jegyzcikonyv ajinlatlevrik r6sz6re t6rt6n6 megkiilddse a legyz1 feladata

I l. Ajdnlatok elbirdldsa, irtdkeldse

(l) Az ajrinlatok elbir6l6sa sorSn az Onkorm6nyzatnak meg kell vizsgrilnia, hogy az ajdnlatok
megfelclnck-c az ajlnlati fclhiv6sban 6s a k<izbeszerz6si dokumentumokban, valamint a

jogszab6lyokban meghat6rozott felt6teleknek.

(2) Az OnkormriLnyzat k<iteles megiillapitani, hogy mely aj6nlat vagy r6szv6teli jelentkez6s
6rv6nytelenek, illetoleg van-e olyan aj6nlattevS, akit az elj6riisb6l ki kell z5mi.

(3) Az aj6nlati felhiviisban el6irtaknak megfelel<len kell megit6lni az ajinlattevo szerzcid6s

teljesit6s6re val6 alkalmassiig6t vagy alkalmatlans6g6t.

(4) Az 6rv6nyes ajiinlatokat az ajdnlati felhiv6sban meghat6rozott 6rt6kel6si szempontok (Kbt
76-78.$ kell 6rt6kelni.

(5) Az Onkorm6nyzat kdteles az ajinlatokat a lehetri legr<ividebb id6n beltl elbir6lni.

(6) Aj6nlatk6rri nyilt elj6r6sban az eljirdst megindit6 felhivrisban rendelkezhet rigy is, hogy az

aj6nlatok birrilat6t az ajdLnlatok 6rt6kel6s6t k6vet6en v€gzi el. Ebben az esetben csak az
6rt6kel6si sorrendben legkedvez6bb vagy a legkedvezcibb 6s az azt kovet6 egy vagy t6bb
aj5nlattcvci tekintet6ben vtgzi el a birrilatot. A 69. $ rendelkez6seit megfelel6en alkalmazni
kcll azzal, hogy a biriiLlat sorin ilyenkor is biztositani kell, hogy az <isszcgz6sbcn mcgnevezctt
nyertes - 6s ha az dsszegz6sben meg kiv6nja mcgncvczni, a m6sodik legkedvez6bb ajdnlatott
tett ajenlatt6 aj6nlat6nak 6rv6nyess6g6t az eljdrint lez6r6 dtint6s el6tt az ajhnlatk6ro az
aj6nlattev<i nyilatkozat6t alithmaszt6 igazolds vrzsgilatdra is kiterjed<ien teljeskdnien
elbi16lja.

(7) Aj6nlatk6rci nyilt eljiir6sban az eljirist megindit6 felhiviisban rendelkezhet rigy is, hogy az
aj6nlatok birrilatnak az arinytalanol alacsony iir vagy k<ilts6g vizsgtiatira vonatkoz6 r6sz6t az

aj6nlatok 6rt6kel6s6t ktjvet6en v6gzi el. Ebben az esetben csak a legkedvez6bb aj6nlatot tett
aj6nlattev<i 6s ha az osszegz6sben meg kivdnja nevezni, a mrisodik legkedvezribb aj6nlatot tett
aj6nlattev<i tekintet6ben vizsg|lja az 6r vagy kdlts6g ariinytalanul alacsony voltAt 6s

alkalmazza szfiks6g eset6n a 72. $ szerinti elj6r6st. Ha az aj6nlattev<i ajiinlata ariinytalanul
alacsony iir vagy krilts6g miatt 6rv6ny.telennek bizonyul az 6rt6kel6si sorrendben a k<ivetkez6
ajdnlattev6 a helydbe 16p 6s sztiks6ges bir6lati cselekm6nyeket ennek megfelel6en kell
elv6gezni.

(8) Az 0nkorm6nyzat kiiteles az 6sszes aj5nlattev6 szimira, azonos felt6telekkel biztositani a

hirinyp6tl5s lehet6s6g6t.

(9) A hi6nyok p6tliisa csak arra irinyulhat, hogy az ajdnlat vagy r6szv6teli jelentkez6s

megfeleljen az ajinlati, r6szv6te1i, illetve ajdLnlatt6teli felhiv6s, a dokument6ci6 vagy a

jogszab6lyok el<iirdsainak.

A Kbt. 69. $ (7) 6s (13) bekezd6s6ben, a 70. $ (3) bekezd6s6ben, valamint a 71-72. $-aiban
rogziten tovrlbbi elj6r6s cselekm6nyekkel - igazol6s 6s tdj6koztatrisk6r6s,
ajiinlattev6k/r6szv6telre jelentkez<ik t6j6koztat6sa, hirinyp6tlls, felvil6gosit6s k6r6s, sz6mit6si
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hiba javitrisrira felsz6lit6s, ardnytalanul alacsony 61 6s egy6b v6llal6sok kapcsolatos
adminisztrativ feladatokat a Jegyz-d vegzi el az EKR-en keresztiil.

( l0) A hirinyp6tliisra vagy a felvilSgosit:is nyujtrisrira sz6l6 felsz6litiisl az Onkorminyzat a

tobbi ajdnlattev<i vagy r6szv6telre jelentkez6 egyidejii 6rtesit6se mcllett kijzvetleniil k<jteles az

ajAnlattev6k, illetve r6szv6telre jelentkezcik r6sz6re EKR-ben megkiildeni, megjel<ilve a

hatdrid6t, tov6bb6 a hi6nyp6ttesi felhivrisban a p6tland6 hi6nyokat.

(11) Az ajrinlatok elbirrilisrit a biriil6bizottsdgi tagok v6gzik. A biril6bizottsdgi tagok irSsbeli
szakv6lem6nyt 6s ddnt6si javaslatot keszilenek a d6nt6st meghoz6 K6pvisel<i-testtilet 16sz6re.

( l2) A Bizotts6g iil6s6rcil minden esetben jegyzcik<inyvet kell kdsziteni, amely minimiilisan
taftalfifizza:

- a kozbeszerzls titrgyirt,

- a bizotts6gi iil6s helyszin6t, idej6t,

- jelenlevti szem6lyek megnevez6s6t, kinek a k6pviselet6ben vannak jelen,

- a bizottsig ir6sbeli szakv6lem6ny6V krizbensri, illetve az eljitriLst lez6r6 d6nt6si javaslat6t

- az eljiris eredm6ny6re, nyertes, aj6nlattev6re vonatkoz6 javaslatot

I 2. Iratbetekintds, el6zetes vitarendezis

(1) Iratbetekint6s vagy ekizetes vitarendez6s eset6n a Bir6l6 BizottsriLg elnoke a kezdem6nyezti
irat be6rkez6s6t k6vet<ien azonnal rendelkezlk az iratbetekint6s biztositds 616ll az el6zetes
vitarendez6s k<jriilm6nyeircil.

(2) Iratbetekint6st az Aj6nlatk6r6 az EKR-ben talilhat6 dokumentumok tekintet6ben a

gazdas6gi szerep16 k6pviseloj6nek szem6lyes megjelen6s ttjin biztositja.

(3) Az el<izetes vitarendezesi k6relem megkiild6se 6s az el<izetes vitarendez6s soran a

kommunikrici6 az EKR-ben tort6nik.

(4) Amennyiben az elozetes vitarendez6s a ktizbeszerz6si eljrirris felt6telei vagy eredm6nye
m6dosit6srira vonatkoz6 k<ivetkezm6nyeket von maga utrin, a d<int6shozatali folyamatban
r6szt vev<iknek - a Kbt-ben meghat6rozott rendelkez6sre 6116 id5tartamra tekintettel - el kell
liitni a feladatokat 6s meghozni a sziiks6ges d6nt6seket.

I 3. E re d n d nyh i rdetisre vo n atko 1,ti s xab dlyo k

(l) Az eljrir6s nyertese az az ajitnlaltevl, aki az Onkorm inyzat rbsz€re az eljlrint megindit6
felhiv6sban 6s dokument6ci6ban meghat6rozott felt6telek alapjrin, valamint a Kbt. l6.i Q)
bekezd6s6ben meghat6rozott 6rt6kel6si szempontok egyike szerint a legkedvez6bb 6rv6nyes

aj5nlatot tette.
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(2) Az Onkormrinyzat k6teles az ajrinlattevcit az EKR-ben <isszegez6s form6jiiban t6j6koztatni
az eljrirris eredm6ny6rol, eredm6nytelens6g6r6l, az ajdnlattev<i kiz6r6srir6l,
alkalmatlansig:inak meg6llapitrisdr6l, valamint ezek r6szletes indokdr6l a ddnt6st krivetrj
lcghamarabb, legk6sobb hfrom munkanapon bcltil.

(3) Az Onkormdnyzat az aj6nlatok elbiriiliis6nak bcfejez6sekor ki.ilcin jogszab6lyban

meghat6rozott mintiik szerint irrisbeli cisszegz6st k6szit az ajiinlatokr6l. Az irrisbeli osszegz6st
minden aj6nlattevti 16sz6re egyidejiileg, az EKR-ben megkiildi.

(4) Az eljdris eredm6ny6rol szci16 tiiLj6koztat6t az Onkorm6nyzat legk6s<!bb a szerzcid6sk<it6st,
vagy ennek hiSnyriban az eljiris eredm6nytelenn6 nyilv6nit5s6r6l vagy a szerzod6s
megk<it6s6nek megtagad6s6r6l sz6l6 ajdnlatkdr6i d<jnt6st kdvetri tiz napon beliil megkiildi
kozzltllelre az EKR-en keresztiil. (Kbt. 37. $ (2) bekezd6s).

(5) Az cisszegz6s (6s a tSj6koztat6) meghild6s6r6l a jegyzonek illetve az Onkorminyzat 6ltal
megbizott szem6lynek vagy szervezelnek kell gondoskodnia.

I 4. S ze rzddd s e k m e gkiitd s e, telj e s iti s e

(l) Eredm6nyes kdzbeszerz6si eljrirris alapj6n a szerziSd5st az Onkorm6nyzat a nyertes
szervezettel (szemdllycl) (Kbt. l3l. $) irrisban koti meg a kcizbeszerz6si cljrlr6sban ktiz<ilt
v6gleges felt6telekkel, a szerztid6sterv ezct 6s az ajiinlat tartalm5nak mcgfelel6en. A
szerz6d6snek tartalmaznia kell - az clj6r6s sor6n alkalmazott 6rt6kel6si szcmpontra tekintettel

a nyertes ajanlat 
^zor, 

elemeit, amelyck 6rt6kel6sre keriiltek. Amennyibcn az eljtr{s
nyertese visszal6p, akor az Onkormdnyzat jogosult az eredm6ny kihirdet6sekor a k6vetkez<i
legkedvezribb aj6nlatot tevcinek min<isitett szervezettel megk<itni a szerzcid6st, ha ot az

aj6nlatok elbir6l6s516l s2616 irrisbeli <isszegez6sben megjel<ilte. A szerz<id6s al6ir6sa a

k6pvisel<i-testiilet adott k6zbeszerz6sre vonatkoz6, szerztid6sk<it6sre felhatalmaz6 hatirozata
alapjdn az abban megjekilt szem6ly jogosult.

(2) Az Ontorm6nyzat a nyertes szervezettel (szem6llyel) [Kbt. 131. $ (9) bekezd6s] szemben
csak abban az esetben mentesi.il a k6zbeszerz6si szerz6d6s megkot6s6nek kotelezetts6ge a161,

ha az ajiiLnlatok elbirril6s6r6l sz6l6 irrisbeli <isszegez6s megkiild6s6t kilvet<ien 6ltala el6re
nem l6that6 6s elhiirithatatlan ok k<ivetkezt6ben beillott l6nyeges kdriilm6ny miatt a

krizbeszerz6si szerztid6s megk6t6s6re vagy teljesit6s6re nem k6pes.

(3) Az Onkorminyzat a kdzbeszerz6si eljrir6s atapj6n megk6tott szerz6d6st honlapjdn - ha
nem rendelkezik honlappal a K<izbeszerez6sek Tan6csa honlapj6n, vagy a fenntarl6 honlapj6n
- a megk<it6s6t ktjvet6en ktiteles kcizz6tenni. A szerz6d6snek a honlapon a teljesit6stol
szimitott <it 6vig folyamatosan eldrhctcinek kell lcnnic.

15. Szerzdddskiitis is a szerzddis mddositdsa

(1) A kozbeszerz6si elj6rris sor6n megk<itcndo szerz<id6scs felt6teleket/szcrzod6stervczetet
a Kbt. 6s a vonatkoz6 jogszabdlyok figyelembev6tcl6vel a Jegyz<i k6sziti elti.
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(2) Az eredm6nycs k6zbeszerz6si eljrirris eset6n a szerzcid6s megkiit6s6re - a Kbt., illetve a

vonatkoz6 jogszab6lyok rendelkez6si szerinl - az eljiir6st lezdr6 dontdsnek megfeleloen
keriilhet sor.

(3) A kozbeszcrz6si elj6rris credm6nyek6nt megkotott szerziidls m6dositiis6ra kiz616lag a Kbt.
l4l. Q-6ban lbglaltak figyelcmbev6tel6vcl keriilhet sor. Az krizbcszerz6si eljiirds alapjdn
megkotott szerz<!d6s m6dositesArol. a szcrzodisben az 1nkomtinyzat 16sz6rtil meghatdrozott
szakmai kapcsolattart6 ot munkanapon beltil koteles a Jegyzol tdj6koztatni, aki ezt kcjvetrien
gondoskodik - a Kbt. 37. S (5) bekezd6s6ben szab:ilyozott hat6rid<jn beliil a tij€koztato
hirdetm6ny kiizzlt€teltr6l.

(4) Amcnnyiben az adott kozbeszerz6si eljrir6s a 2721201,4. (XI.5.) Korm. rendelet b,at|lya alit
tartozik, a szerz6d6s m6dosit6s el6k6szitis6vel kapcsolatos feladatok elv6gz6sc az illct6kes
iigyint6zo/projektgazda feladat6t k6pezi. A szerzrid6sm6dosit6ssal kapcsolatos
dokumentumokat az igyifiez6/projektgazda adatszolgiiltat6sa alapjdn - a kozbeszerztsi
ref'erens kiildi meg az illet6kes szervezet r€sz6re.

16, A kiizbeszerzdsi eljdrds belsd ellendrzdse

A szallitlyzat hatilya al6 tarlozo kozbeszerz6sek ellen6rzds6t a megbizott bels<i ellen6rtjk
v 6gz1k.
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II. F-EJEZET

A HEI-yr ONxonuANyzAT NEVEBEx BI-rARo, Irrrrolnc az BrrARAss,A,
BEVoNT szENrELyEK, SzERVEZETEx rnnr,6ssrcr x6nn

l. A K6pvisel6-testiilet

A K6pvisel<i-testi.ilet gyakorolja az aj{nlatkbro jogait 6s kotelezetts6geit. A k6pvisel6testiilet
nevebcn a Polg6rmester jdr el.
A kozbeszerz6sek el6k6szit6se 6s v6grehajtdsa sorrln a k6pviseki testiilet feladata kiilon<isen:

- Kiadja a K<izbeszerz6si Szabiiyzatot, valamint az 6ves kcjzbeszerz6si tervet.

- Kijel<ili 6s megbizza a Bir6l6 Bizottsrig tagjait.

- A Bir6l6 Bizotts6g, illewe a szak6rtci c6gjavaslata alapjin ntv szerinti szavazdssal diint az
ajilnlatok 6rv6nyess6g6r6l 6s az eljirits crcdm6ny6r6l.

- Indokolt esetben szak6rto c6get biz meg az elj{rds teljes, vagy r6szleges lefolflatis6val.
J6vihagyja, kiadja az aj6nlati felhiv6st, r6szv6teli felhivSst, aj6nlatt6tcli felhiv6st,
kcizvetlen 16szv6teli felhivrist.
Dont az aj6nlatra felk6rt gazdas6gi szerepkikrtil,

2. A Polgrlrmester

K6pviseli a helyi 6nkorm6nyzat k6pviselci-testtlet6t a ktjzbeszerz6si elj6riis soriiLn.

Dijnt az el6k6szit6 tcv6kcnys6gek megkezd6s6r6l,
Elj6r6s fajtdt meghat6roz6sa,

Adott esetben dont az ajirnlall6tcti hatririd5 m6dosit6sr61, fclhiv6s 6s dokumcntiici6
m6dosit6sr6l, felhiv6s visszavonrisr6l, mcginditand6 eljdrSsr6l sz616 <isszefoglal6
t|jekoztat|s vi sszavon6s516l.

A polg6rmester a k<izbeszerz6si eljriris sor6n elliitand6 egy6b fontosabb feladatait e szabiiyzat
az egyes elj616si szakaszokn6l rtigziti.

3. A jegyzd

Ktiteles a kozbcszerz5si elj5r6sban az e rendclctbcn meghat6rozott feladatok elLlt6sdra.
Segiti a Birril6 Bizottsrig 6s a szakmai megbizott rnunkdjit.
Altaliinos felet6ss6g terheli a kozbeszerz€si eljrirris torv6nyess6g6nek biztositris66(. Az
ezzel kapcsolatos 6szrev6teleit k<iteles haladdktalanul a polgiiLrmestemek jelezni, illetve a

k6pvisel<i-testiilet tudom5s6ra hozni, tov6bb6 ellenrirzi az egyes k<izbeszerz6si eljrirrisi
cselekm6nyek szakszerfi, hat6rid6ben t<irt6no v6grehajtdsit.
Az 6ves k<ilts6gvet6s elfogadris6t k6vet6en elk6sziti a beszerz6si tervet.
Felelos a k<izbeszerz6si 6rt6khat6rt meghalad6 beszerz6sek a beszerz6s fedezet6nek va16s

rendelkez6sre iiliLs66rt.
Felel<is a kozbeszerz€si eljiir6sokkal kapcsolatos feladatok v6grehajtrisrinak
megszervez6s66rt.
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Mivel a hivatalban megfelelo szak6rtelenrmel rendelkezri koztisztviselci nincs alkalmazva,
a kozbeszerzesi szak6rtelmet illetve adott esetben a felelcis akkreditrilt k6zbeszerz6si
szaktan6csad6t kivdn6 feladatokat kiils6 szak6rt6k bevon6s6vaI oldatja meg.

Javaslatot tesz a Polg:inrrestemek felekis akkreditttlt kozbesz.crz1si szaktanScsad6
bevon6s5ra az kozb eszcr z6sr clj 616s lelol ytatSs6ba.

A szakmai igenyek alapj6n gondoskodik- a szakertelemmel bir6 szem6ly vagy szervezet
bevoniis6val- az aj|nlati felhivis 6s dokumentrici6 ossze6llitasAr6l 6s rendelkez6sre
6ll6sdr6l, elijk6sziti a szerzcid6st a dokument6ci6ban megadott szerz6d6s-tervezet alapj6n,
es gondoskodik annak az aj6nlati felhiv6sban meghat6rozott id<ipontban t<irl6nri
al6iriis616l.

A szakmai ig6nyek alapjrin gondoskodik az elbir6l6si szempontok <issze6llitdsiir6l.
(amennyiben az 0nkonninyzat kiilsti szak6rt6 nem von be az elj6rris lebonyolit6sba)
Gondoskodik az ell|rist megindit6 felhivds az EKR-en kereszti.il a Ktizbeszerz6si
Ertesit6ben, illetSleg az EIJ Hivalalos Lapjriban rrrtlno kozzlt€tel6rci l, valamint a

kozzltltcl dij6nak ritutal6s6r6l; hirdctm6ny kdzz6t6telc n6lkiili t6rgyal6sos 6s hirdctm6ny
kozzbte@le n6lkiili clj6rris csetln az ajAnlati felhiv6snak az ajinlattcv6(k) r6sz6rc EKR-cn
kcresztiil t<irt6n<! megkiild6s6rol. (amennyibcn az Onkormdnyzat kiils6 szak6rt6 nem von
be az eljirds lebonyolitisba)
Gondoskodik a BirriLl6 Bizotts6g tagjainak <isszehiv6s6r6l 6s a teljes ajrinlati felhiv6s €s

dokumentSci6 rendelkez6siikre bocsdtdsilLr6l. (amennyiben az 0nkormiinyzat kii lsci

szak6rt6 nem von be az elj6riis lebonyolit6sba)
A jegyz6k<inyv k6szit6s6r6l a legyzo illetve 6ltala megbizott szem6ly vagy szervezet
gondoskodik. (amennyiben az Onkormdrnyzat ktils6 szak6rt<i nem von be az eljiris
lebonyolit6sba)
A jcgyzcik<inyvek 6rintettcknek val6 megki.ild6se az EKR-en kereszttil a JcgyzS fcladata.
(amennyiben az Onkorm6nyzat kiilsci szak6rt6 nem von be az eljririiLs tebonyolit6sba)
Az ajdnlatok elbiriiliisiinak befejez6sekor gondoskodik az osszegz€s elk6szit6sdr6l 6s az

aj6nlattev6k r6sz6re EKR-en keresztiil tdrt6n6 megkiild6s6rcjl. (amennyiben az

Onkormdnyzat ktils6 szak6rt<j nem von be az eljdr6s lebonyolitrisba)
Az elj|r s eredm6ny6rSl sz6l6 triLj6koztat6t EKR-en keresztiil megkiildi kozz6tdteke a

Ktjzbeszerz6si Ertesit6ben. (amennyiben az 5nkorminyzat kiils6 szak6rt6 nem von be az

elj dLriis lebonyolit6sba)
Amennyiben a szerzodbs teljesit6se sor6n szerz6,d6sm6dosit6sra keri.il sor, t6j6koztat6t
k6szit.6s hirdetm6ny utj6n az EKR-en kereszt[il Ktizbeszerz6si Ertesitoben kozzdteszi.
(amennyiben az Onkormiinyzat kiits6 szak6rt6 nem von be az elj6r6s lebonyolitiisba)
Gondoskodik a Kbt. 43. g (l) bekezd6s c), d),6s f) pontjriLban foglalt adatok, inform6ci6k,
dokumentumok kozz€tltel€rol az EKR-ben €s a Kiizbeszerz6si Hat6s6g 6ltal elektronikus
eljdr5si 6s kommunik6ci6s lehetSs6gek trimogatrisa keret6ben miik<idtetett nyilv6nos
elektronikus szerzSd6st6rban. Gondoskodik a Kbt. 43. $ (1) bekezd6s a), b), 6s e)

pontjriban, a Kbt. 103.$ (6) bekezd6s6ben 6s a Kbt. 115. $ (7) bekezd6s6ben foglalt
adatok, informiici6k, dokumentumok ktizzetetel616l az EKR-ben.
(amennyiben az Onkorm6nyzat kiils6 szak6rt6 nem von be az eljbris lebonyolitrisba)

1) A K6pviselo-tcstiilet elj6r6sonk6nt gondoskodik az Onkormrlnyzat r€sz€rc Biril6 Bizotts6g

l6trchozris6r6l. A Birrll6 Bizottsiigba 3 fti 61land6 tagot v6laszt, melyet sziiks6g eset6n adott

kozbeszerz1s jcileg6tril fiigg6cn, alkalomszeriien - tov6bbi tagokkal cg6szithet ki. A Birilir
BizottsSgi tagoknak megfelel6 - a kozbeszerz€,s t6rgya szerinti , kdzbeszetz|si, (adott esetben
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felel<is akl<reditilt kozbeszerztsi szaktanicsad6) jogi 6s pbnztgyi szak6rtelemmel kell
rendelkezniiik.
A Bir6l6 Bizottsig tagjai mell6 lehetnek tovribbi viilasztotl tagok is, akik a k<izbeszerzes
tirgytt kdpcz6 t6ma szerint szak6rtclemmel bimak, mint segit6k, illctve kozbcszerz6si
szak6rtelemmel rendclkezci szem6ly. fclelos aklreditilt kozbcszerzdsi szaktan6csad6
scgits6ge is ig6nybe vchet<i.

2) Az Onkormrinyzat neveben az eljtrist lezdr6 dont6st meghoz6 szem6ly (polg6rmester 6s

K6pviseki-testiileti tag) nem lehet a birril6bizoftsag tagja.

3) A Bir6l6 Bizotts6g tagjai nyilatkoznak, hogy nem dllnak fenn veliik szemben a Kbt. 25. $

szerinti <isszef6rhetetlens6g.

4) A Bir616 BizottsriLg a munk6jiival kapcsolatos igyviteli munkrik elkitdsrit a hivatal iigyviteli
feladatait ell6t6 szem6lyek kritelesek segiteni, a koqegyzo utasit6sa szerint.

5) Bir6l6 Bizottsrig feladatai:

- A Bir6l6 Bizottsrig az al|nlatokat ki6rt6keli.

- Sziiks6g eseten hi6nyp6tl6st, lelviligosit6st vagy indokl6st ker az ajanlattev6kt6l.

- Az ajinlatokr6l irrisbeli szakv6lem6nyt, diint6si javaslatot ktszit a drint6st hoz6 k6pvisel6
testiilet r6sz6re. A Bir6l6 Bizoftsrig munt6jrir6l jegyz6konyvet kell k6sziteni, amelynek
16sz6t kdpezik a tagok indokol6ssal ell6tott birrilati lapjai.

6 ) A Bir5l6bizottsrig akkor hat6rozatk6pes, ha a tagok tobb mint fele jelen van, drint6seit a
jelenl6vS tagok egyszerii sz6t6bbs6g6vel, n6v szerinti szavaz6ssal hozza. Minden 6l1and6
tagnak egy szavazata Yan.
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A kozbeszerz6si eljiirlssal kapcsolatban a felhiviiLs 6s dokumentrici6 elcik6szit6s6be, illetoleg a

kozbcszerz6si eljer6s tov6bbi lefolytatas6ba az OnkormAnyzat a Kozbeszerz6si Hat6sig riltal
vezetett n6vjegyz6kben szerepki, felel<is akkreditiit klozbeszerzlsi szaktaniicsad6t vonhat be.
A f'elel6s akkreditrilt kozbeszerz€si szaktan6csad6 k6teles a ktizbeszerz6si szak6rtelmet
biztositani. A felel6s akkredit6lt kcizbeszerz6si szaktan6csad6t tev6kenys6g66rt az
riraj6nlat6nak megfelelo ellenszol96ltatiis illeti meg.
A felelos akkreditrilt kcizbeszerz6si szaktaniicsad6 szak6rtelmdvel ekisegiti a k6zbeszerz6si
elj6riis e tcirv6nynek 6s egy6b jogszabdlyoknak megfeleki lefolytat6sdt. A Polgiirmester a

szaktan6csad6t, szak6rt<lt bevonja ktilon<lsen a felhiviis 6s a k<izbeszerz6si dokumentumok
elk6szit6s6be az elj{ris lebonyolitrisba 6s bevonhatja (adott esetben kotelez6en bevonja) a

Bir6l6 Bizottsdgba is. A felel6s akkreditiit kozbeszerzdsi szaktan6csad6 az adott
k<izbeszerz6sre irdnyul6 megbiziisi szerzrid6s szerinti feladatokat l6tja el.

Amennyiben a k<jzbeszerz6si eljiir:isban felelcis akkredititlt kozbeszerzdsi szaktan6csad6
mtikodik kdzre, rigy a megbiz6si szerztid6ben ki kell kotni, hogy a tanicsad6 feladata:

. az ai6nlati felhivris 6s k6zbeszerz6si dokumentumok elk6szit6se,
o a felhivAsok mcgkiild6se (kozz6t6telc), illctve megjclenlet6se, javitiisa, m6dositrisa

illctve a szerz6d6s tcljesit6sr6l sz6l6 tij6koztat6 megjclentct6se az EKR-ben,
o a Kbt. 113.$ szerinti elj6riis eset6n <isszefoglal6 taj6koztat6 elk6szit6se, kdzz€t|tele, az

EKR-ben (6nkorm6nyzat 6ltal javasolt Aj6nlattev<ik adatainak megktild6se)
o szervezi €s koordin6lja a helyszini bej6r6sokat, jegyz6konyvet megkiildi az

ajrinlattevcik r6sz6re az EKR-ben,
o kieg6szitci tiij6koztatSsok 6sszerillit6sa, kikiild6se az EKR-ben,
o bontiisi jegyz6k<inyw EKR-ben val6 megkiild6se,
o hiiinyp6tl6sokkaVfelviligosit6s/indokl6s k6r6sekkel, sz6mitiisi hiba javit6sdra val6

felhivrissal kapcsolatos int6zked6sek megt6tele, kikiildese az EKR-ben,
. esetlegesen az eljiris sor6n igazol6sok bek6r6se az EKR-ben,
. Biriil6 Bizotts6gi iil6sek eltlk6szit6sc, lebonyolit6sa, jcgyzrik6nyvek elk6szit6se,
o elcizetesvitarendez6sselkapcsolatos feladatokell6t6sa
o d<int6si javaslatok elk6szit6se
o <isszegez6s megkiild6se Aj6nlattevci r6sz6re, estleges javit6s/m6dosit6s elv6gz6se,

javitott tisszegez6s megktild6se az EKR-ben
. szerz5d6s alSirrisra tort6nri el5k6szit6se
. Aj6nlatk6rri k6pviselete jogorvoslati eljrirris eset6n,
o Kbt. 115.$ elj6rds eset6n a Kbt. 115.$ (7) bekezd6se szerint kiizz6teteli

kdtelezeft s6geket teljesit6se az EKR-ben
o Kbt. 43. $ (l) bekezd6s c), d), es f) pontjriban foglalt adatok, informrici6k,

dokumentumok kozz6t6tel6rcil az EKR-ben 6s a Kdzbeszerz6si Hat6s6g 6ltal
elektronikus eljrirriLsi 6s kommunikici6s lehct6s6gck t6mogat6sa kcret6bcn miikddtctett
nyilvrinos elektronikus szerz6d6st6rban. Gondoskodik a Kbt. 43. g (l) bekezd6s b), 6s

III. FEJEZET

K0ZBESZER.ZESI SZAKERTELEM BIZToSITASI FELE,LOS AKKREDITALT
KoZBESZEP.T,ES I SZAKTANAcSaD6
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e) pontjriban, a Kbt. 103.{ (6) bekezd6s6ben 6s a Kbt. I 15. $ (7) bekezd6s6ben foglalt
adatok, inform6ci6k, dokumentumok kozz6t6tel6rol az EKR-ben,
esetleges szerz6d6sm6dositAsban k6zremiikcid6s, kozz6t6tel.
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I\T. FITJEZT]T

ZARO RENDELKEZESEK

l. Az Onkormiinyzal kozbcszerzcs6t v6gz<i szem6lyek 6s szervczetek kotelcsek a vonatkoz6
jogszab6lyok 6s a jelen szabilyzat el6irrisait 6ttanulm6nyozni, 6rtelmezni 6s az azokban
foglaltak szerint a t6ltk elvdrhat6 gondoss6ggal eljiimi.

2. A kozbeszerz6si szabiilyzatot a K6pviselii-testiilet jogosult j6viihagyni

3. A Szabllyzat I . sz6mir f,iggel6k6t k|pezi a hatrilyos k<izbeszerz6si 6rt6khat6rok leiriisa. A
fiiggel6k vezet6s 6rol a jegyzo gondoskodik.

4. Jelen szab lyzat 2018. szeptemb er &6.. nap16n l6p hat6lyba. Rendelkez6seit csak a

hat6lybal6p6s6t k6vetrien felmeriilt k6zbeszerzlsek eset6ben kell alkalmazni.

5. Jelen k<izbeszerz€si szabdlyzatban nem szabilyozott k6rd6sekben a Kbt. rendelkez6sei

ir6nyad6ak. Amennyiben jeler, szab|lyzatban foglaltak 6s a hatSlyos Kbt. el6irrisai kozott
ellentmond6s meriilne fel, rigy a mindenkor hat6lyos Kbt. rendelkez6sei iriiLnyad6ak.

cserh6tszentiv6n . 20 1 8. ..":,1).. ; 6....
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l. sz. mcll6klet

Osszet6rhetetlens6gi 6s titoktart{si nyilatkozat

A ktizbeszerz6si elj 616s trirgya:

Alulirott

N6v:

mint az aj6nlatk6rri nev6ben elj6r6, vagy az eljirisba bevont szem6ly - kijelentem, hogy

velem szemben a k6zbeszerzbsekrdl sz6l6 2015. €vi CXLIII. ttirv6ny 25. $ szerinti

<jsszef6rhetetlcns6gi okok ncm dllnak fenn - a Cserh6tszentivSn K<izseg Onkorm6nyzata

reszere a t6rgyu

kozbeszerz6si elj Srrisban.

Ezuttal kijelentem, hogy a fenti kozbeszerz6si elj6r6s sor6n tudom6somra jutott iizleti titkot

meg6rzcim.

Jelen nyilatkozatot a jogk6vetkezm6nyek ismeret6ben, minden befolyrist6l mentesen, saj6t

kezileg az alulirott helyen 6s napom irom alii.

Diitum:.....

al6iris

i1)

Lakcim:



Nlcgbiztiler'61

A megbizott nevc

A kiizbcszerz6si elj:lr:is trirgya:

A megbizottra vonatkoz6 {ltalinos szab6llok:

A kdzbeszerz6si elj6rris el<ik6szit6s6ben r6sztvevri/Bizotts6g tagja felel6s a Ktizbeszerz6si

t6rv6ny (Kbt.) eltiiriisainak betart6seert 6s a ritbizolt feladatok vegrehajt:ise6rt.

A k6zbeszerz6si eljrirris el5k6szit6s6ben resfvev6/Bizottsig tagj6nak iiltalinos feladata az

til6seken val6 aktiv r6szv6tel, az iil6sekre val6 felk6sziil6s, a bizottsrigi d<int6sek

meghozataldban val6 kijzremiikdd6s, 6s a Bizotts6gi elndk irtmutatiisainak megfelel6en a

kijeltilt feladatok elLit6sa.

Munk6jet a K6zbeszerz6si Szab6lyzatban foglaltaknak megfelel6en kdteles v6gezni!

Cserh6tszentiv6n, 201 8. ..

polg5rmcstcr

Alulirott kijelentcm, hogy Cserhetszentivan Kdzs6g Onkormiinyzatdnak jelcn Ktizbeszerz6si

szabtrlyzat t megismcrtem, az abban foglalt jogaim, illewe ktitclezetts6geim ismeretdben a

megbiz6st elfogadom.

megbizott

Cserh6tszentiv6n, 2018 ... ....

1,9

2. szimi mcll6klet: Megbiz6lev6l



3. sz. mell6klct

Osszef6rhetetlens6gi 6s titoktartisi nyilatkozat

A kiizbeszerz6si elj5r:is tirgya:

Alulirott

N6v:

Lakclm

mint az ajdnlatk6rci nev6ben elj6r6, vagy az elj6r6sba bevont szem6ly - krjelentem, hogy

velem szemben a k<izbeszerz6sekrdl sz6l6 2015. 6vi CXLIII. tijrv6ny 25. $ szerinti

tjsszef6rhetetlens6gi okok nem 6llnak fenn - a Cserhitszentivdn Kcizsdg OnkormAnyzata

reszere a t6rgyl

ktjzbeszerz6si elj6rSsban.

Ezrittal kijelentem, hogy a fenti kiSzbeszerz|si elj6lis sor6n tudomasomra jutott iizleti titkot

megtirz6m.

Jelen nyilatkozatot a jogk<ivetkezm6nyek ismeret6ben, minden befolyrist6l mcntesen, sajiit

keziileg az alulirott helyen 6s napom irom alii.

D6tum:......

aliiiras
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2018. 6vi kiizbeszerz6si tcrvc

Idribeli iitemcz6s
Sor keriil e vagy sor

keriilt e az adott
ktizbeszerz6ssel
tisszcftigg6sben

el6zetes iisszesftett
t6i6koztat6

ktizz6t6tel6re

A ktizbeszerz6s tfrgya 6s mennyis6ge
irinyad6

eljrirrisi rcnd
Tervezett

eli6rdsi tipus

az clj6rris
mcginditfsrlnal<

tervezett
id6pontja

szerz6d6s
teliesit6s6nek

virhat6
idfipontja

vagy a
szerz6d6s

id6tartama
I. beszerz6s

Cserh6tszentivdn Mfivel6d6si H6ziinak
fel(iitiisa

ncmzcti
Kbt. I ls. $ (2)

bekezd6s

20r8. rv.
negyed6v

2019. tv.
ncgyed6v

nctn

I I I. Szolg:iltat6s megrcndcl6s

Il. 6pit6si beruhfz:is


