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Közbeszerzési szabályzat
Tevel Község Önkormányzata aközbeszerzésekről szőIő 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban:
Kbt.) 22. § alapján a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatőságának és széles körű nyilvános
ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a verseny tisztaságának biztosítrása érdekében az
al ább

i

kő zb e szer zé si szab ály

zatát alkotj a.

Tevel Község Önkormányzata a Kbt.6. § (l) bekezdés b) pontja a|apján ajánlatkérőként a Kbt.
hatálya alátartozik.
Jelen szabályzat célja, hogy rögzítse az Önkormányzat közbeszerzési eljárásai előkészítésének,
lefolytatásának, belső ellenörzésének felelősségi rendjét, a nevében eljárő, illetve az eljárásba
bevont személyek, szervezetek felelősségi körét, és a közbeszerzési e|járások dokumentálási
rendjét, ezen belül különösen azeljárás során hozott döntésekért felelős személyt, testületeket.

Az

önkormányzat

a

közbeszerzési eljárás teljes folyamatában, annak minden szakaszában

figyelembe veszi a környezetvédelmi szempontokat, és ennek megfelelően a környezetre a lehető
legkisebb negatív hatást gyakorló megoldások keresésévelés előnyben részesítésévelösztönzi a
környezetbarát technológiák terjedésétés a környezetbarát termékek előállítását.

A

szabá|yzat a helyi önkormányzatra - és az annak nevében eljáró képviselő-testületre -, mint
ajánlatkérőre (a továbbiakban: ajánlatkérő), továbbá annak szerveire (polgármester,jegyző, hivatal)

és a közbeszerzési eljárások előkészítésébenfeladatokat ellátó Birálőbizottságra vonatkozőan
határoz meg szabályokat.

E

szabályzat előírásait a Kbt.-ben meghatározott, az ajánlatkérő által lefolytatott, legalább a
értéI<határt elérő közbeszerzési eljárások esetében kell alkalmazni.

A

szabá|yzatot akkor

nemzeti

önkénte s en alkalmazza.

is alkalmazni kell, amikor az önkormányzat a közbeszerzés

szabályait

Ha az árubeszerzés vagy szolgáltatás becsült értékenem éri el a huszonötmillió forintot, vagy az
építésiberuházás becsült értékenem éri el a százöítenmillió forintot, és az eljárásban tárgyalás
tartása nem szükséges, ajánlatkérő olyan közbeszerzési eljárást is lefolytathat, amelyben legalább
három gazdasági szereplőnek egyidejűleg, közvetlenül írásban küld ajánlattételi felhívást.

Az

aktuális közbeszerzési eljárás értékhatárát a Kbt., illetve a mindenkori éves költségvetési
törvény taríalmazza.
I. rész

A KözBESZERzEsI

ELJÁRÁs nr,órnszírnsn, LEFoLyTATÁSA

Az

ajánlatkérőnek gondoskodnia kell - a Kbt.-ben meghatározott bontásban - az adott évre
tewezeit, a Kbt. hatálya alá tartoző beszerzések ütemtervének (a továbbiakban: közbeszerzési terv)
tárgyév március 31. napjáig történő elkészítéséről.

A közbeszerzési terv tervezetét a polgármester készítiel, majd a képviselő-testület elé terjesái. A
közbeszerzési tervnek és esetleges módosításainak az önkormányzat honlapján történő
kőzzétételéről* annak elfogadását követő öt munkanapon belül - a jegyző gondoskodik. A
kőzbeszerzési tervet tartalmaző hirdetmény honlapon történő közzététele nem vonja maga után az
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abban szereplő, kőzbeszerzésre vonatkoző eljárás lefolytatásának kötelezettségét. A közbeszerzési
tervet tartalmaző hirdetmény elkészítése,illetőleg honlapon történő közzététele előtt is indithat az
önkormányzat, mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárást, azonban a tervben szerepeltetni kell a
tárgyévben már megkezdett, illetőleg lefolytatott közbeszeruési eljárásokat is. Az aján|atkérő,
továbbá a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest
módosított közbeszerzésre vonatkoző eljárást is lefo$athatja,ha az általa előre nem látható okból
előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési
tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás
indokát is. Az önkormányzat aközbeszerzési hatóság vagy az illetékes ellenőrző szervek kérésére
köteles a közbeszerzési tervet számukra megküldeni. A közbeszerzési terv nyilvános.

A

közbeszerzési eljárás előkészítésesorán gondoskodni

kell az adott kőzbeszerzési

eljárás

megkezdéséhez szükséges feladatok elvégzéséről,így különösen:
a) a közbeszerzés becsült értékénekfelméréséről,

b)

a

közbeszerzés szakmai-műszaki feltételeinek, specifikációjának, mennyiségének

meghatározásáról.

A
po

l

közbeszerzési eljárás előkészítésesorán a fentiekben meghatározott feladatok ellátásáról a
gármester gondo skodik, ame lybe a B ír álőbizottságot bevonhatj a.

A

közbeszerzési eljárás előkészítésesorán a közbeszerzési ellárást megindító (meghirdető)
hirdetmény, részvételt/ajánlatilajánlattételi felhívás és dokumentáció előkészítéséérta jegyző a
felelős, aá a dokumentációval együtt a képviselő-testület fogadja el.

A közbeszerzési eljárás fajtái, az eljárás lefolytatása
az ott szabályozott valamennyi
eljárásfajtára kiterjed. Adott közbeszerzés esetén a közbeszerzési eljárás fajtájára, valamint
lefolytatására a Kbt. előírásai figyelembevételével a jegyző tesz javaslatot.
Jelen szabályzat hatálya aIá a Kbt. rendelkezéseivel összhangban,

A

közbeszerzési ellárást megindító hirdetmény, felhívás és dokumentáciő tartalmát, szövegét a
képviselő-testület hagyja jővá. A jóváhagyott szövegnek megfelelő hirdetmény, felhívás
kőzzétételéről,megküldéséről - a Kbt. előírásainak figyelembevételével - a polgármester, a
polgármester utasítása alapján a jegyző gondoskodik.

Az

aján|atkérő közbeszerzési eljárás megindításáról akkor határozhat, ha rendelkezlk a szerződés
teljesítésétbiZosító anyagi fedezettel vagy arra vonatkozó biztosítékkal,hogy a teljesítés
időpondában az anyagí fedezet rendelkezésére á|l.Ez a feltétel nem vonatkozik arra az esetre,ha az
ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt nyújtott be vagy fog benyújtani; ez esetben a felhívást
közzéteheti, azonban fel kell hívnia az ajánIatevők figyelmét erre a körülményre.

Az qánlatkérő köteles megvizsgálni beszerzését abból a szempontból, hogy a beszerzés tárgyának
jellege lehetővé teszi-e a közbeszerzés egy részéretörténő ajánlattétel biztosítását. Amennyiben a
beszerzés tárgyának természetéből adódóan részajánlaítételi lehetőség biáosítható és az nem
ellentétes a Kbt. előírásaival, az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban köteles lehetővé tenni
a közbeszerzés egy részéretörténő ajánlattételt Ebben az esetben a felhívásban szerepeltetni kell,
hogy a közbeszerzés tárgyának mely elemeire lehet részajánlatot tenni,

Az

ajánlatkérő az ajánlattételt nem kötheti gazdálkodő szervezet alapitásához, azonban ha a
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítéseérdekében indokolt, a
nyertes ajánlattevő(k)től ezt megkövetelheti, Az e|járást megindító felhívásnak a gazdáIkodő
szewezet alapitásálra vonatkozó ajánlatkérői elvárást egyértelműen rögzítenie kell. Ha az

ajánlatkérő

a

szerződés teljesítéseérdekébenmegköveteli gazdálkodő szervezet létrehozását

-

a

- a dokumentációban köteles megadni a létrehozandó gazdálkodó
szervezettel kapcsolatos követelményeket, Ezek kizárőlag a jogi formával, az alaptőke minimális a szerződés értékévelarányosan meghatározott - mértékével,a gazdálkodó szervezet tevékenységi
körével, valamint tevékenységénekellenőrzésével fiigghetnek össze,
Kbt. szerinti projekttársaságot

Az

eljárást megindító felhívásban meg kell határozni az ajánlattétel nyelvét azzal, hogy a mawar
nyelven történő ajánlaítétel lehetőségétminden esetben biztosítani kell.

Epítésiberuházás és szolgáltatás megrendelése esetén az ajánlatkérő köteles előírni, hogy az
ajánlattevő tájékoződjon a munkavállalók védelméreés a munkafeltételekre vonatkozó olyan
kötelezettségekről,

amelyeket a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során biztosítani kell.

Építésiberuházás esetén az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásában élhet - a Kbt. szabályai
a|apján - tartalékkeret kikötésével. A tartalékkeret mértéke nem haladhatja meg az eljárás alapján
kötendő szerződésben foglalt ellenszolgáltatás öt Yo-át, A tartalékkeret kizárőlag az építési
beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák
ellenértékénekelszámolásárahasználhatő fel. A tartalékkeret felhasználásának módját és mértékét
az ajánlatkéró a dokumentációban hatétrozza meg. Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban
határozza meg a beruházáshoz kapcsolódó felelősségbiaosítás fajtáját, mértékétés terjedelmét,
amit a közbeszerzési eljárás nyertese köteles a szerződéskötés időpontjára megkötni.

Az

ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásában a kizárő okokat a Kbt.-ben meghatározottak

fi gyelembevéte lével határ ozza me g.

Az ajánlatkérő - a megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében - dokumentációt, versenypárbeszéd
esetén ismertetőt köteles készíteni,a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban pedig
dokumentációt készíthet.A dokumentáció egyebek mellett tartalmazza

a

szerződéstewezetet,

kivéve tárgyalásos eljárásban és versenypárbeszéd esetén, ahol az ajánlatkérő jogosult
szerződéstervezet helyett csak az általa ismert szerződéses feltételeket megJtatározni. A

dokumentáciő tartalmazza az ajánlat elkészítésévelkapcsolatban az ajánlattevők részéreszükséges
információkról szőlő tájékoztatást, valamint az ajánlat részeként benyújtandó igazolások,
nyilatkozatok jegyzékét.A dokumentációban ajánlott igazolás- és nyilatkozatminták
szerepelhetnek. Amennyiben a dokumentáciőt már a részvételiszakaszban rendelkezésre bocsátják,
a közbeszerzési eljárás részvételi szakaszára vonatkozóan is tartalmazhat tájékoztatást. Epítési
beruházás megvalósítására vonatkoző közbeszerzési eljárásban a megfelelő ajánlattétel, továbbá az
ajánlatok érdemi összehasonlítása érdekében az ajánlatkérő köteles a közbeszerzés térgyára
vonatkozó, annak megfelelő árazatlan költségvetést az ajánlattevők rendelkezésére bocsátani.

Az

ajánlatkérő nevében a polgármester, illetve utasítása alapján a jegyző gondoskodik az ajánlati
dokumentáció elkészíttetéséről.A polgármester - a dokumentáció előállításával és az ajánlattevők
részéretörténő rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban, a közbeszerzési eljárásra tekintettel
felmerült költségeket alapul véve - dönt a dokumentáció ellenértékéről.A dokumentációt bármely
érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesenátveheti (elérheti). A dokumentáció ellenértékét
kizárőlag a Kbt. I24, § (4) bekezdése szerinti szeryezet köteles az ajánlatkérő álta| meghatározott

feltételek szerint megfizetni. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljiárásban, valamint
szerinti eljárásban a dokumentáciőért ellenérték nem kérhető.

a

122lA.

§

Ha a közbeszerzési eljárás során az ajánlattevő további írásbeli kiegészíó tájékoúatást kér, a
tájékoztatás megadásáról a polgármesternek kell gondoskodnia. A kiegészítő tájékoztatást úgy kell
megadni, hogy az ne sértse az aján|attevők esélyegyenlőségét.A tájékoztatás teljes tartalmát
valamennyi ajánlattevő számára hozzáférhetővé kell tenni, illetőleg meg kell küldeni. A
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tájékoztatás - a Kbt. rendelkezéseit megfelelően alkalmazva
felhívásban és a dokumentációban foglaltak módosítását is.

-

eredményezheti az ajánlati

Ertékelésiszempontok

Az

ajánlatok értékelésiszempontjai a következők:
a) a

|e

ga|acsonyabb össze gű ellenszol gáltatás, vagy

b) az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása.

Ha az

ajánlatkérő

az

összességében legelőnyösebb ajánlatot kívánja kiválasáani, köteles

meghatározni:
a) az összességében legelőnyösebb ajánlat megítéléséreszolgáló részszempontokat;
b) részszempontonként az azok súlyát meghatároző - a részszempont tényleges jelentőségével
arányban á|lő - szorzőszámokat (a továbbiakban: súlyszám);
c) az qánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelésesorán adható pontszám
alsó és felső határát (amely minden részszempont esetében azonos);
d) azt a módszert (módszereket), amellyel megadja a ponthatárok [c) pont] közötti pontszámot.

A

részszempontoknak mennyiségi vagy szakmai szempontok alapján értékelhetőtényezőkön kell
alapulniuk, a közbeszerzés tárgyával, a szerződés lényeges feltételeivel kell kapcsolatban állniuk
(az ellenszolgáltatáson kívül például: a minőség, műszaki érték,esáétikai és funkcionális
tulajdonságok, környezetvédelmi és fenntarthatósági tulajdonságok, működési költségek,
gazdaságosság, költséghatékonyság, vevőszolgálat és műszaki segítségnyújtás, pótalkatrészek
biáosítása, készletbiztonság, a teljesítés időpontja, időszaka); a részszempontok körében
értékelhető a munkanélküli vagy tartósan munkanélküli rétegek foglalkoáatásának aközbeszerzés
során megajánlott mértéke,

A

részszempontok során adható pontszámot, valamint a súlyszámokat az eljárást megindító
felhívás előkészítésesorán a Bírálóbizottságnak részletes indokolással kell alátámasztania.

Az ajánlatok benyújtása és felbontása

Az

ajánlatkérő közbeszerzésenként határozza meg az ajánlatok benyújtására vonatkozó alábbi

szabályokat:

Az

ajánlatot írásban észártan három példányban (egy eredeti és kettő másolati példányban
papír formátumként), továbbá elektronikus formában (CD-re vagy DVD-re írtan) kell az eljárást
megindító felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton benyújtani az ajánlattételi
határidő lejártáig;
b.) Az ajánlatkérő döntése alapján az ajánlatokat lehetőség van az a) pontban
meg|,ntározottaktól eltérő egyéb módon is benyújtani. Ebben az esetben is biáosítani kell, hogy az
ajánlatok az ajánlattételi hatráridő lejárta előtt ne kerüljenek felbontásra és az ajánlatok az
ajánlatkérő érdekkörében ne kerülj enek j ogosulatlan felhasz nálőhoz.
a.)

Ha b) pont szerinti, egyéb mód kerül meghatározásra, a polgármester köteles szabályozni

és

biáosítani az ehhez szükséges feltételeket.

Az

ajánlatokat vagy részvételijelentkezéseket tartalmazó iratok felbontását az qánlattételi, illetve
részvételihatáridő lejártának időpontjában kell megkezdeni. A bontás mindaddig tart, amig a
határidő lejártáig benyújtott összes ajánlat vagy részvételijelentkezés felbontásra nem kerül. Az
ajánlatok felbontásánál csak az qán|atkérő, az ajránlattevők, valamint az általuk meghívott
személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön

jogszabályban meghatározott szervek képviselői, valamint személyek lehetnek jelen. Az ajánlatok
felbontásakor ismertetni kell az ajánlattevők nevét, címét(székhelyét,lakóhelyét), valamint azokat
a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelésiszempont (részszempontok) alapján
értékelésrekerülnek. Az ajánlúkérő az ajánlatok - tárgyalásos eljárásban a végleges ajánlatok bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismerteti a közbeszerzés - a
Kbt. 18. § (2) bekezdésének a|kalmazása nélkül számított - becsült értékétés a szerződés
teljesítéséhezrendelkezésre álló anyagi fedezet összegét, részajánlattétel biztosítása esetén
részenként. Haárgya|ásos eljárásban csak egy ajánlattevő tett ajánlatot és végleges ajánlat írásbeli
benyújtása a Kbt. 92. § (7) bekezdése alapján nem kötelező, akkor akőzbeszerzés becsült értékétés
a szerződés teljesítéséhezrendelkezésre álló anyagi fedezet összegét - részaján|attétel biáosítása

esetén részenként- az utolsó tárgyalás alkalmával aá követően kell ismertetnie, hogy az
ajánlattevő megtette végleges ajánlatát, Ez a rendelkezés nem zárjaki, hogy becsült értékre és a
szerződés teljesítéséhezrendelkezésre álló anyagi fedezet összegére vonatkozó adatokat az
ajánlatkérő az e bekezdésben foglalt időpontokat megelőzően is az ajánlattevők vagy részvételre
jelentkezők rendelkezésére bocsássa, A részvételijelentkezések felbontásakor ismertetni kell a
részvételre jelentkezők nevét, címét(székhelyét, lakóhelyét). Ha az ajánlatok bontásán egy - ott
jelen lévő - személy kéri, az ajánlat ismertetésétkövetően azonna| lehetővé kell tenni, hogy
betekinthessen a Kbt. 60. § (6) bekezdése szerinti felolvasólapba. A nem elektronikusan beadott
ajánlatok és részvételijelentkezések felbontásáról és a felolvasott adatok ismertetéséről az
ajánlatkérőnek jegyzőkönywet kell készítenie,amelyet a bontástól számított öt napon belül meg kell
küldeni az összes ajánlattevőnek, illetve részvételrejelentkezőnek,

Az ajánlatok értékelése,szerződéskötés

Az

ajánlatok értékeléseérdekébena Bírálőbizottság írásbeli szakvélemény.t és döntési javaslatot
készítaz ajánlatkérő részére a közbeszerzési eljárást lezárő döntés meghozatala céljából. A
Birálőbizottság ezen feladatai el|átása során vizsgálja az ajánlatoknak a felhívásban, az egyéb
dokumentációkban és a jogszabályban előírt feltételeknek való megfelelését.

A

Bírálóbizottság köteles az e|őre meghaíározott értékelésiszempontok alapján
ajánlatokat értékelni, az ajánlatkérő pedig köteles az aján|atokat elbírálni.

az

érvényes

Az

ajánlatkérő köteles az összes ajánlattevő, valamint részvételre jelentkező számára azonos
feltételekkel biáosítani a hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatokban vagy részvételi
jelentkezésekben található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának
tisztázása érdekébenaz ajánlattevőktől vagy részvételrejelentkezőktől felvilágosítást kérni. A
hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkoző felszőlitást az ajánlatkérő a többi

ajánlattevő vagy részvételrejelentkező egyidejű értesítésemellett közvetlenül köteles az
ajánlattevők, illetve részvételre jelentkezők részére megküldeni, megjelölve ahatáridőt, továbbá a
hiánypótlási felhívásban a pótlandó hiányokat. A hiányok pótlása - melynek során az ajánlatban
vagy részvételi jelentkezésben szereplő iratokat módosítani és kiegészíteniis lehet - csak arra
irányulhat, ho§ az ajánlat vagy részvételijelentkezés megfeleljen az ajánlati, részvételi, illetve
ajánlattételi felhívás, a dokumentáciő vagy a jogszabályok előírásainak. A hiánypótlás során a Kbt.
26. § nem megfelelő a|kalmazása esetén az aján|atban vagy több szakaszból állő e|lárásban a
részvételi jelentkezésben alvállalkozőként megjelölt gazdasági szereplő közös ajánlattevőnek vagy
több szakaszból állő eljárásban kizárőlag a részvételi szakaszban közös részvételre jelentkezőnek
minősíthető. Mindaddig, amíg bármely ajánlattevő vagy részvételre jelentkező számára
hiánypótlásra yagy felvilágosítás nyújtására nyitva áIIő határidó van folyamatban, az aján|attevő
vagy részvételrejelentkező pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az ajánlatkérő nem hívta fel
hiánypótlásra. Az ajánlatkérő köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korábbi hianypótlási
felhívás(ok)ban nem szereplő hiánl észlelt, Nem köteles az ajanlatkérő újabb hiánypótlást
elrendelni arra vonatkozőan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő (részvételre jelentkező) az
ajánlatban (részvételi jelentkezésben) korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az
eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás - feltéve, hogy

eljárást megindító felhívásban feltüntette, hogy ilyen esetben nem (vagy csak az általa
meghatározottkor|átozással) rendel el újabb hiánypótlást. A korábban megjelölt hiányok a későbbi
hiánypótlások során már nem pótolhatók, Az ajánlatkérő kizárőIag fentebbiek szerint és csak olyan
felvilágosítást kérhet, amely az ajánlatok vagy részvételijelentkezések elbírálása érdekében

az

szükséges, a felvilágosítás kérésenem irányulhat

az

ajánlattevőkkel vagy részvételre

jelentkezőkkel történő tárgyalásra. A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása nem jÍtrbat a Kbt.
2. § (1)-(4) bekezdésébenfoglalt alapelvek sérelmévelvagy az ajánlati kötöttség megsértésével,
azaz a beszerzés tátgyára vagy a szerződés feltételeire adott tartalmi ajánlat (a továbbiakban:
szakmai ajánlat) módosításával. Az előbbitől eltéróen ahlánypőtlás vagy felvilágosítás megadása
során javíth atő az ajántatban előforduló olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésrevonatkoző hiba,
amelynek változása a teljes aján\ati áratvagy annak értékelésalá eső részösszegét, az ajánlattevők
közötti verseny eredményét és az értékeléskor[63, § (4) bekezdése] kialakuló sorrendet nem

befolyásolja. Ennek keretében átalánydijas kivitelezési szerződés esetén a szakmai alán|at
részeként benyújtott árazott költségvetés tételei és egységárai pótolhatóak, módosíthatóak,
kiegészíthetőek vagy törölhetőek, feltéve hogy a javítás a teljes ajánlati ár vagy annak értékelésalá
eső összege változását nem eredményezi. Az i|y módon javított árazott költségvetés tekintetében a
Kbt. 68. § nem alkalmazható.

Ha az ajánlatkérő az aján|atban a Kbt. 63. § (4) bekezdése szerinti értékeléseredményére kiható
számítási hibát észlel, annak javítását az qánlatkérő végzi el úgy, hogy a közbeszerzés targya
elemeinek tételesen meghatározott értékeit(az alapadatokat) alapul véve számítj a ki az összesített
ellenértéket vagy más - az ajánlatban megtalálhatő számításon alapuló - adatot. A számítási hiba

javításáról az összes ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban, haladéktalanútájékoztatni kell.

A

közbeszerzési eljárás alapján kötendő szerződést a nyertes ajánlattevőnek vagy

-

ha

az

ajánlatkérő gazdálkodó szeívezet létrehozásának kötelezettségét előírta vagy azt lehetővé tette - a
nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) kizárólagos részesedésévellétrehozott gazdálkodó szervezetnek
(a tovább iakban : proj ekttársaság) kell telj e sítenie.

A közbeszerzési eljárás eredményéről a bírálóbizoltság dokumentációja

és döntési javaslata alapján

a képvise lő-te stület m int aj ánlatkérő döntéshozój a dönt.

Amennyiben a közbeszerzési eljárás eredményes volt, abban az esetben az ajánlatkérő jogosult és
egyben köteles szerződést kötni az eljárás nyertesével a felhívás, a dokumentáció és az ajánlat
tartamának megfelelően.
Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelen eljárással kapcsolatos feladatok végrehajtásáért a

polgármester felelős. A Kbt. előírásai alapján gondoskodni kell a közbeszerzési eljárás
eredményhirdetéséről.A feladatok ellátásáétt a polgármester, illetve utasítása a|apján a jegyző
felelős. Ha a közbeszerzési eljárás azértvo|t eredménytelen, mert nem nyújtottak be ajánlatot, a
megismételt eljárásban az aján|atkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást is alkalmazhat.
Jogorvoslati eljárás

A közbeszerzési e|járással kapcsolatban esetlegesen indulójogorvoslati eljárásban az aján|atkérőt a
polgármester képviseli, aki a jogorvoslati eljárás során jogi képviselőt (ügyvédet) bízhat meg az
aj

ánlatkér ő képv i se letére.

Kőzzététel, dokumentálás
ajánlatkérő köteles az a|ábbi adatokat, információkat, dokumentumokat a Közbeszerzési
Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban - amennyiben az Adatbázisban való
közzétételvalamely okból nem lehetséges a sajátvagy fenntartója honlapján - közzétenni:

Az

a) a közbeszerzési tervet, valamint annak

módosítását (módosításait)

módosításának elfogadását követően haladéktalanul;
b) aKbt.9. § (1) bekezdés k) pontja alkalmazásával megkötött
követően haladéktalanul;

a terv vagy a

terv

szerződéseket a szerződéskötést

c) az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos, a Kbt. 79. § (2) bekezdése szerinti adatokat

előzetes vitarendezési kére lem kézhezv ételétkövetően haladéktalan

d) a kőzbeszerzési eljárás

ul

az

;

a szerződéskötést követően
haladéktalanul;
e) a szerződés teljesítésérevonatkozó következő adatokat: hivatkozást a közbeszerzési eljátrást
megindító hirdetményre (hirdetmény nélkül induló eljárások esetében felhívásra), a szerzódő felek
megnevezését, azt, hogy a teljesítésszerződésszerű volt-e, a szerződés teljesítésénekazajánlatkérő
alapján megkötött

szerződéseket

által elismert időpontját, továbbá az ellenszolgáltatás teljesítésénekidőpontját és a kifizetett
ellenszolgáltatás értékéta szerződés minderyik fél - támogatásból megvalósuló közbeszerzés
esetén szállitói kifizetés során a kifizetésre köteles szewezet - által történt teljesítésétkövető tíz

napon belül;

fl

akülönjogszabályban

meghatározott éves statisztikai összegzést a Közbeszerzési Hatóságnak

való megküldéssel egyidejűleg.

Az előbbi

adatok közérdekből nyilvános adatok, azok nyilvánosságra hozatala üzleti titokra
hivatkozással nem tagadható meg. A közbeszerzési tervnek a honlapon a tárgyévet követő évre
vonatkozó közbeszerzési terv honlapon történő közzétételéig kell elérhetőnek lennie. A c) és e)-f1

pontja szerinti adatoknak, információknak, dokumentumoknak a honlapon Kbt. 34. § (2)
bekezdésében meghatározott időpontig kell elérhetőnek lenniük. A b) és d) pontja szerinti
szerződéseknek a honlapon a teljesítéstől számított öt évig folyamatosan elérhetőnek kell lennie.
Az e) pontja szerinti tájékoúatást az egy évnélhosszabb vagy határozatlan időre kötOtt szerződés
esetében a szerződés megkötésétőI számítva évenkéntkell aktualizálni.

Az

ajánlatkérő minden egyes közbeszerzési e|járását - annak előkészítésétőlaz eljárás alapján
szerződés teljesítéséigterjedően - írásban, yaw az eljárási cselekmények elektronikus
gyakorlása esetén külön, a Kbt. felhatalmazása alapján alkotott jogszabály szerint elektronikusan

kötött

köteles dokumentálni.

A

közbeszerzési eljárás előkészítésével,lefolytatásával kapcsolatban

keletkezett összes iratot a közbeszerzési eljárás lezárulásátől [Kbt, 30. § (2) bekezdés], aszerződés
teljesítésévelkapcsolatos összes iratot a szerződés teljesítésétőlszámított öt évig meg kell őrizni.
Ha a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, az iratokat annak - bírósági
felülvizsgálat esetén a felülvizsgálat - jogerős befejezéséig,de legalább az emlitett öt évig kell
megőrizni. Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóságvagy jogszabályban feljogosított más
szervek kérésérea közbeszerzéssel kapcsolatos iratokat megküldeni vagy részükre elektronikus
űton hozzáférést bizto sítani.

A közbeszerzési eljárás belső ellenőrzése

A jegyző köteles a közbeszerzési eljárások belső ellenőrzéséről gondoskodni. A belső ellenőr a
teljesítésiadatok a|apján éves értékeléstkészítaz eredményes közbeszerzésekről. A közbeszerzési
e|járás előkészítéséért,lefolytatásáért és dokumentálási rendjéérta polgármester a felelős.

II. rész

ELJÁRÁSBA BEVONT
AZ ÖNKOnUÁNYZaT NEVÉBEN ELJÁRÓ,ILLETŐLEG
^Z rÖnn
SZEMELYEK, sZERvE ZI.TEKFELELŐSSEcI

A

közbeszerzési eljárás előkészítése,a felhívás és a dokumentáció elkészítése,az ajánlatok
értékelésesorán és az eljárás más szakaszában az ajánlatkérő nevében eljárő, illetőleg az e|járásba

.i

$

bevont személyeknek, illetőleg szervezeteknek megfelelő - a közbeszerzós
közbeszerzési, jogi és pénzügyi - szakértelemmel kell rendelkezniük:

o

Közbeszerzési szakértelemmel rendelkező személy:
o megbízólevelek és összeferhetetlenségi nyilatkozatokat elkészíti
o elkészíti az eljárás időbeli ütemezését
o véleményezi az eljárást megindító dokumentumok és azok esetleges módosításának

o
o
.

o
o

tartalmát

gzi az aj ánlatok közbeszerzés i értékelé sét
tárgyalások során eljárhat az Ajánlatkérő képviseletében, de kötelezettséget nem
elv

é

vállalhat

szerződés tervezetét;

részt vesz a közbeszerzési tárgyalási forduló(ko)n, binosítja, hogy ajánlatkérő
részéről a jogi feltételekről történő tárgyaláshoz szükséges megfelelő szakértelem
jelen a tárgyalás(ok)on
elkészíti a közbeszerzésieljárásalaplánmegkötendő
szerződés végleges változatát;
szükség esetén megvizsgálja a szerződésmódosítás lehetőségét és elkészítia
szükséges dokumentumokat.

pénzügyi szakértelemmel rendelkező személy:

o összeférhetetlenségi nyilatkozatottesz;
o az ajánlatok - tárgyalásos eljárás esetén a

o
o
o
o

r

kö zb e szer zés i

Jogi szakértelemmel rendelkező személy:
o összeférhetetlenségi nyilatkozatot tesz;
o elkészíti a közbeszerzési eljárás alapjánkötendő
o jogi kérdésekben állást foglal;

o

o

tárgya szerinti,

me gelő ző en igazolj a a s zük

s é ge

végleges ajánlatok

s f e de zet rende l kezé s r e állás át

-

bontását

javaslatottesz apénzigyi és gazdasági alkalmassági feltételekre;
feladata a ftzetési feltételek szabályozása és a pályázati elszámolásról való
gondoskodás;

gondoskodik a felmerülő hirdetmény ellenőrzési díjak befizetéséről;
aZ eljárás eredményéről szóló döntést megelőzően igazo|ja a szükséges fedezet
rendelkezésre á|lását, vagy je|zi a fedezethiányát.
A közbeszerzéstárgya szerinti szakértelemmel rendelkező személy:
o összeférhetetlenségi nyilatkozatot tesz;
o feladata az adottközbeszerzés becsült értékénekmeghatározása az egybeszámítási
kötelezettséget is figyelembe véve (Kbt. 11-18. §);
o ellenőrzi, hogy a beszerzés tárgya nem tartozik-e kötelezően a központosított
közb e szer zé s hatály a a|á;
o elkészítiakőzbeszerzési műszaki leírást;
o javaslatottesz a műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételekre;
o kiegészítő tájékoztatás esetén megválaszolja a műszaki, szakmai kérdéseket;
o ellenőrzi az ajánlatoknaWje|entkezéseknek az előírtműszaki, szakmai alkalmassági
feltételeknek való megfelelését;

o műszaki szakmai szempontból dontési javaslatot készit
o

o
o
o

ajánlatok,rŐUjelentkezésekről (pl.: műszaki jell egűbírálati részszempont);

az

ellenőrzi a szakmai ajánlat keretében bekért dokumentumok meglétét,valamint
azok íartalmát, írásbeli javaslatot készítaz ajánlatok műszaki elbírálásával (p1.
érvényességével,hiánypótlásával, nem egyértelmű tartalmának tisúázásával)

kapc solatosan a Közbe s zerzésértfele lős személynek.
a jóváhagyott igények alapján összeállítja a dokumentáció, ismertető műszaki,
szakmai részét;
résá vesz a részvétetre jelentkezők, ajánlattevők részére esetlegesen biáosított
helyszíni bej áráson, konzultáción;
résá vesz a kőzbeszeruési tárgyalási forduló(ko)n, biztosítja, hogy ajánlatkéró
részéről a műszaki, szakmai feltételekről történő tárgyaláshoz szükséges megfelelő

1l

szakértelemmel és döntési kompetenciával rendelkező személy legyen jelen a

o

tárgyalás(ok)on,
Döntéshozó.

A Döntéshoző afenti

személyeken kívül mást is bevonhat a közbeszerzési eljárásba a szükséges

szakértelem biáosítása érdekében,

Az

ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevonni kívánt személy vagy szervezet irásban
köteles nyilatkozni arról, hogy vele szemben nem á1l fenn az a Kbt. szerinti összeférhetetlenség.
Amennyiben az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás szakszerű, magas színvonalú lebonyolításának
biztosítása érdekébenharmadik személl vagy szervezetet - például közbeszerzési tanácsadót von be az eljárásba, abban az esetben a közreműködést szerződésben kötelesek a felek szabá|yozni,
ahol részletesen ki kell témi a bevonandó személy vagy szervezetfeladatainak pontos körülírására,
a feladatokért vállalt felelősségére és a felek közötti felelősség-megosáás rendjére. Az eljárásba
így bevont személy közreműködik különösen az ajánlatkérő és a Birálőbizottság adott

közbeszerzést érintő munkájában, részt vesz a közbeszerzést érintő üléseiken, továbbá szakmai

tanácsaival segíti a képviselő-testtilet, a Birálőbizottság, a polgármester és a jegyző
kőzbeszerzésekkel kapcsolatos munkáját, illetőleg megbízás alapján képviseli őket az adott
eljárásban.

Bírálóbizottság

Az
Az

aján|atkérő - figyelemmel a Kbt. előírásaira - gondoskodik a Bírálóbizottság létrehozásáról.
ajánlatkérő nevében az e|járást lezárő döntés meghozatalában közreműködő (szavazati joggal
rendelkező) személy nem lehet aBirá|őbizottságtaga. ABírálőbizottság munkájában a KépviselŐtestület tagakizárőlag tanácskozási joggal vehet résá. ABiráIőbizottság írásbeli szakvéleménytés
döntési javaslatot készíta képviselő- testület (ajánlatkérő) számára. A Birálóbizottság munkájárÓl
jegyzókönyvet kell készíteni, amelynek részétképezik a tagok indokolással ellátott birálati lapjai.
ABirálőbizottság munkájával kapcsolatos ügyviteli feladatok elláását a polgármesteri hivatal - a
jegyző utasításai alapján - köteles segíteni.

A

közösségi értéI<hatáLítelérő vagy meghaladó értékűközbeszerzések esetében a közbeszerzési
eljárásban az ajánlatkérő a közbeszerzési hatóság által vezetett névjegyzékbenszereplő hivatalos
közbeszerzési tanácsadó közreműködését veszi igénybe. Az ajánlatkérő a hivatalos közbeszerzési
tanácsadót a felhívás és a dokumentáció elkészítésébeköteles bevonni.
Jegyző

A

jegyző a közbeszerzési eljárás során az e szabályzatban meghatározott feladatok ellátására
köteles. A jegyző feladata, hogy segítse aBírálő Bizottság munkáját. A jegyző köteles je|ezni a
képviselő-testület, illetve a Bíráló Bizottság részére,ha a közbeszerzést érintő eljárásuk vagy a
döntésük

j

ogszabálysértő.

zárő rendelkezés

E

szabályzatot Tevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 49l20I5. (IV.30.) számú Kt.
határozatával jóváhagyta, jelen szabályzatban nem szabá|yozott kérdésekben a Kbt. és egyéb

vonatkozó jogszabályok rendelkezés ei az irányadők.
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