
szada N'rgyközség onkormányzat KépYiselő-testületének
ó/2016. (IV' 29.) önkormányzati rendelet€

a közbeszerzési szabályzatról

EZen KöZbeszerzési Szabályzat célja' hogy a közbeszerzésekől szóló 2015. óvi CXLIII.
tönény (toi'ábbiakban: Kbt.) rendelkezései alapján Szada Nagyközsóg Önkormlín)zata á]tai

lefol}.tatandó köZbeszerzési eljárásokban érvényesü]jön a velseny tisztasága és nyilvánossága.

az ajánlattevők esél'vegyenlósége és a \'elük szembeni egye1 ő bánásmód.

Mindezcu célok megva1ósulása érdekében Szada Nag) közs<g Önl.olmanyzrta a Kbt' 27. s (1)

bekezdésébe11foglalt felhata1nrazás aiapján az alábbi Közbeszelzésj Szabályzatot alko1jaI

l.s

A KoZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA

(1) EZen Közbeszelzési Szabályzat lendelkezései alka1nazandók Szada Nag!'közsóg
Ónkormányzal, nint ajállatkérő (továbbiakban: ajánlatkéríi) által lefolytatandó
közbeszerzési elj ríásokban '

(2) A Közbeszerzósi szabáyzat előírásait köteles betartanj a közbeszerzési eljaúsban részt
vevő va]amennyi személy és szervezet'

(]) A Közbeszelzési szabályzat talgyi hatálya alá taltozik a Kbt. 15. I szerinti, il]et\'e a2

éves kö1tsógvctési tör\,ény szerinti értékhatároktó1 fuggóen
a) árubeszerzés'
b) építési beruházás.
c) építésí koncesszió'
uJ "zo]g-l.ctás rregrendele'.
e) szo]gáltatási koncesszió'

2.S

A KÖZBtrsZERZÉsI ELJÁRÁsoK TI]RvEZÉsE

(1) AZ aján]atkérő a kó]tség\'etési év elején, máIcius 31. napjáig összesített k(jzbeszerzési
tcrvet köteLes készíteni'

(2) A közbeszezési teN taftalmazza külön-külön megjelölve aZ árubeszerzés' építési
beruházás és a szo]gáLtatás megrendelés kőrébe tartozó beszerzóscket, megje]ölve aZ

egyes köZbeszeüési eljfuás fajtáját' indításának tcrvezett ideiét.

(3) A közbeszezési tcrv nyilvános' A kőzbeszerzési tel"r'ct' valamint alnak nódosításait
aiánlalkérő a Közbeszerzési llatóság á1tal múködtetett Közbeszerzési Adatbázisban
kijzzéteszi.



(1) AZ aján1atkélő clőzetes tájékoztatót készíthet az adott é!ae, illetőleg az elkövetkezó
legfeljebb tizenkét hónapra a Kbt' 38'$-ban fog1altak szerint.

(5) Az elózetes tájékoáató és a közbeszerzési teÍv elkészítése a Jegyző vagy a ,}ep9zii

utasítc1|,l'C| a köZbeszetzési tanLlcsadó fe|adata és a Képl,iselő'testijlel hag;jo jórá. uz
előzetes tájékoztató hiídetményi megjelenteÍé$őI a Jeg/ző f.lgy c! Jcgyző uÍasításárcl a
kö zb e s z e lzé s i t an ác s Cldó gondoskodik'

(6) Az aiániatkérő a költségvetési év elejón' május 3i' napjáig köte]es elkészítenie az ér'es

statiszükaí összegzóst az ellníl1t év közbeszer'zéseiről és a fenti határidőig megkiildenj a

KöZbeszelzési ].Iatóság részére. Az éves statisáikai összegzést a 'Iegyző |agy a Jegyő
urasílclsafa a kÓzbeszerzési tandcsadó készíti és küldi neg.

(7) Áz ajánlatkérő a Kbt. 26.s (l) bekezdése értelmében köteles a köZbeszerzési törvény
hatálya a1á tartozásáró], valamint adataiban bekövetkezett változásáról a Közbeszerzési
Ilatóságot éfiesíteni' a Kbt. hatálya alá kefü]éstól' illetve a \'áltozástól számított 30
napon be1til. A fenti határidőig a Közbeszerzési Hatóság részére az értesítés
rnegkiildéséIől a Jeg!"óköte1es gondoskodní'

3.|i

AZ AJÁNLATKÉRo NEvÉsnN EI-JÁRÓ És Áz ELJÁRÁSBA BEvoNT
sZ[MÉLYEK

AZ ajá1rlatkéíő nevében cljáró személy a Polgármester.

AZ ajrinlatkéIó közbeszerzési eljárásainak lefol}'tatásával kapcsolatos fgiadatokat ellátó
személvek:

a) a2 eljárásba bevont külső szakénő (Felelős akkreditált kózbeszelzési
s z a kt an cic s a dó' k(; z b e s z er z é s i l anlic s adó).

b) a Közben^zerzésí Bíláló Bizottsóg, melynek állandó tagjaí: Iegyző, Pénzúgyi
csoport veze|ője' nindenkori közbeszerzési tanácsadó'

(3) A köZbeszerzési eljárás minden szakaszában (előkészítés' ajál ati _ bírálati szakasz) az
ajárr1atkérő nevében eijáró, i]letőleg az eljárásba bevont szenélyeknek, szelvezetek]ek
rrregfe1e1ő - a közbeszerzés tárgya szerinti, köZbeszerzési' jogi vagy pénzügyi-
szakértelemmel kell 1endelkeziük. Ezerr előírásrrak az ajánlatkéIő nevében eljáró'
i11etőleg az eljárásba bevont szervezet akkol feLel meg, ha a tevékenységében
szcnólyesen közroműködő tagjai köZött legalább egy olyan személy van' aki megfelelő
szakót1elemme] rendelkezik'

(1) 
^Z 

ajánlatkérő' a közbeszerzési e1jfuással kapcsolatban a felbívás és dokumentáció
előkészítésébe' illetőleg a köZbeszerzési e1járás további ]efo]}tatásába a Közbeszerzési
LIatóság á]ta] vezetett névjegyzékben szereplő, Fele]ős akkreditált köZbeszerzési
szaktanácsadót vonhat be'

(1)

(2)
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(5) Az eLjárásbal e1járó személy/ek (lebonyolíÍó) kijelölése, fe1kéróse' megbí7ása esetón

lrgyeler]rmel ke1l ienni a Kbt' 25' s-ában neghatározott összeférhetetLenségi okokia. így
tőlük mál a közbeszerzési eljárás előkészítő szakaszában összeférhetetlenségi
nyilatkozatot ke11 beszerezni' Az eljárásban eljaúő (lebonyolíÍ) fe1kéréséről'

uregbízásáról' minden egyes közbeszerzési eljárás elindításfuól szóló testületi döntés

előtt Szada Nagyközség Önkormrányzat Képviselő{estii]ete külön határozatban dönt.

(6) '\ 3i0/2015. (X'28.) Korrl. rendelet hatálya a1á tartozó tervpályázati eljárís esetén a

bíláló bjzottság 1élál1itásáÍóI dKépvi5elő1e.'/i/€l külön határozatában dönt'

(1)

(r)

(t)

4.S

Á KÖZBEsZERZÉsI ELJÁRÁsoK LtrFoLYTÁTÁSÁNAK Ár-r'q.LÁNos
sZA B ÁL.l Al

A kőZbeszelzósi eliárás nregkezdéséről 'a költségvetés és közbeszezési ter\'

figyelembe vételévei _ a Képyisel(i'lestület dönt, meghatározza a közbeszeÚés tálgyát, a

becsült éfiéket' és az e1járásba bevoDandó személyeket' ki|elöli a Közbeszerzési Bíra]ó
Bizottság nem ál]andó tagiait.

A Közbeszerzési Bíráló Bizottság ''tégzi a közbeszerzési eljárás előkészítéséve]'
1cfolytatásával. az ajánlatok éfiékelésével kapcsolatos felaclatokat. A KözbeszcÍzési
Bíráló Bizottság munkáját külső' közbeszeüési tanácsadó segíti.

A kü1ső. köZbeszevési tanácsadó köZreműködése, megbízása esetén a közbeszelzcsi
eljrirás e1őkészítésével' lefo]ytatásával kapcsolatos feladatokat az aján1atkélő

adatszolgá1tatása alapján a közbeszeüési tanácsadó végzi, és bizJosítja a közbes7er7és
tá'gya szerinti, közbeszerzési, j ogi és pénztigyi szakmai szempontok érvényesülését'
A köZbeszerzési tanácsadó előkészíti és segíti a Közbeszerzési Bíráló Bizottság
munkáját, aZ értékelést és ajavaslatokat a Közbeszerzési Bírá1ó Bjzottság hozza meg.

s.s

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS ELóKíSZÍTÉsE

(]) A kijzbeszerzési e1járás előkészítése körében el kell végezni az adott közbeszelzési
eljárás megkezdéséhez szükséges cse1ekményeket. így kiilönösen aZ adott

közbeszcrzéssel kapcsolatos helyzet- illetőleg piaofelmérést, a közbeszcrzós becsü]t

éItékének megál]apítását' az eljfuást megíndító le1hívás, összefog1aló táiékoztató'
közboszerzési dokumentumok e1őkészítését.

i) A K-:besz.rzc:i Birálö Bizott'ae lcladarai a közbe.zerzesi eljáfac cloLc'./iIese 5Uri1:

a) javaslatot tesz a közbeszerzési eljárás fajtájála.
b) meghatározza aZ e1őkészítéssel kapcsolatos feladatokat (p1' becsült érték

mcgállapításával' piacfe]mérésével kapcso]atos leladatok negállapítása), és aZ

ezekhez kapcsolódó intézkedéseket'
c) .javaslatot tesz az alkalmassági szempontoka' a kizaró okokla, éItókelósi

szempontoka' a pontozásra' az eljáIást meginditó felhívás szövegérc' az aján]ati

biztosíték összegére, a keretszeződésle' a részajrán1at tétehe' az a]ternatív

aj ánlattételIe,



d) sziikség esetén iavas1atot tesz a gyorsított. keretmegá11apodásos e1.járás

alka1nazására,
e) lblgatókönyvet készít az adolt eijárásra, amely taÍta|ÍÍazza az egyes e]járási

cselekmények ter\'ezett időpontját' az egyes cselekményekhez kapcsolódó

feladatokat és azok fele1ősét.
t) kötelezőcn elkészíti az ajánlattételhez szükséges közbeszezési dokumentumokat,
g) rrreghir'ásos' tárgyalásos e]jrírásnál, versenyparbeszédnél' keretmegál]apodásos

eljárásnál szükség esetén - javaslatot tesz a keletszánla, valamint az aikalmas

részvéte1re j elentkezók rangsorolásának módi fu a,

h) tárgyalásos eljárásban javaslatot tesz a tárgyalási fordulók számára' és a targyalás

szabál'\'ajra \'onatkozóan'
i) elkészíti és beszerzi aZ összeféIhetetlenségi nyilatkozatokat'
j) kapcsolatot tarl az ajánlatkérő közbeszerzés tárgya szelinÍ illetékes

szakembereivel, tőlük állásfoglalást, véleményt, adatot kórhet be'
k) elvégzi a köZbeszerzési eljárás előkészitéséhez szükséges egyéb feladatokat.

(3) A Jeg|zó feladatai a közbeszerzési eljfuás elókészítésében:

a) kapcso]atot tart az eliárásba bevont' vagy eljáIás le1blytatására í'elkéIt

lanácsadóval'

(4') A ]'olgárfuestel dőnt:

a) az aikaln'tazar'rdó eljáIás fajtfuól (nyílt' neghívásos. tárgyalásos)'
b) a gyomított' keretmegállapodásos eljárások alkalnazásáról,
c) az ajánlati biztosíték összegér'ől'
d) aZ ajanlattételre felkétt szervezetekről.
e) aZ ajánlati felhívás, ajanlattéte]i felhívás, lészvételi felhívás szövegéről,
l) a közbeszerzési e]járás megindításához szükséges e]őzetes intézkedésekrői.

6.S

A KÖZI'ESZERZÉSI ELJÁRÁs LEFoLYTATÁSA

(l) A közbeszerzési eljárás aján1ati/részvételi felhívás közzétételével vagy közvet]en
megküldésével induL. A felhívást Ajánlatkéró hirdetmény útján köteles közzétenni. A
Kbt 113. $-ban megbatá'ozott esetekben az e]jalás összefogla]ó tájékoztató köZzététele
után az ajánlattételi fe]híYás közvet]en megkü1désével, a hirdetmény köZzótótele nélkül
indított talgyalásos eljfuás és a Kbt' 115' s szerinti e]jiÍás az ajfurlattételi fe]hívás

közveLlerr megküldésér,e1 indul'
A hirdetmény nélkü]í tárgyalásos eljárás, valamint a Kbt. 1 15 ' s-a szerinti eljaÍás esetén

a Kbt előírásainak figyelembevéteiével a Polgármester dönt az ajánlattétehe felhívandó
gazdasági szerepIők köréről.



(2) A Közbeszelzési Bírá1ó Bizottság fe]adatai a közbeszerzési eljárás lefol1tatása sor'án:

a) gondoskodik arról, hogy az eljfuást negindító felhívás elektroníkus úto11

negküldésre kefüljön a KöZbeszeÚési Hatóságnak. vagy közvetlct']ül az
aj án1attétehe felhívandó gazdasági szereplőklek'

b) hirdetmény köZzététele nélkül indított tárgyalásos eljárás esetóben e]készíli a Kbt.
103. ! szerinti tájékoztatót és adatközlést és gondoskodik arurak hat.iridőben
töfténó KöZbeszeÉési Döntőbizottság részéIe töfi énő megküldéséró],

c) biztosítja' l]ogy a k<jzbeszerzési dokumefiunok a töFléíyben meghatalozott
időtafiamig korlátlanul és teljesköúen, közvetlentil és díjmentesen e]ektronikusan
elérhetóek ]egyerrek'
kiegészítő tájékoztató (szükség esetén helyszíni bejárás' konzultáció) biztosílása,
megta ása az ajánlattevőknek' Észvételre jelerrtkezőknek'
ajanlat/részvételi jelentkezés bontasának bonyolítása'
javaslattétel az aján1atok érvényessége' érvénÍe]ensége, az a.jánlattevők

a]kalmassága. alkalmatlansága, kizárása tekintetében,
g) ajánlatok éfiékelése lészleteser]. indoko1ással' édékelési szempontok alapjárr,

tagonként e]készített értékelési/bíIálati lap csatolása n1ellett' írásbeli
szakvélenrény és jegyzőkön1vbe fog]a]t döntési javaslat készítése az eljáÍásl
lezáró döntést meghozó szenély vagy testü1et részéIe'

h) a lészvéte]rc jelentkezések bírálata' az egyes részvételre je1entkezések

érvényességének. éNén}'te1enségének, az egyes részvétehe jelentkezők
aLkalmasságának' alkalmatlanságálak' kizárásának vizsgálata és ezeklek
megállapításara vonatkozó j avas1at e1készítése'

i) részvételi eljálás eledményétől ftiggőerr javaslatot tesz az aján]attéte]re
fe]hívandók személyéIe'

j) tárgyalásos e1jáIásban az ajánlattevőkkel folÍatandó tárgyalások iebonyolítása'
k) részvételre .jelentkezők kizárásáról, alkalmatlanságáról, a részvételi je1entkezések

érvényte]enségéről szóló táiékoz{aló e1készítése' határidőbelr töfiénó megküldése
a részvételr'e j elentkező knek,

l) a részvételi szakasz eredményérő1 szóló írásbeli összegezést elkészíti,
gondoskodik a Közbeszerzési Hatóságnak / részvéte]re .ielentkezőknek tőrténó
megkü1déséről,

m) sziikség esetén javított/módosított összegezés elkészítése és határidőbcn az
aján jatte\'ők résZére történő megküldése,

n) hiánypótlás sziikségessége esetén a hiánypóllási eljárás ]elblytatása'
o) az aiánlatbán szefeplő nyilvánvaló szrimítási hiba korrigálása,
p) szükség esetén lelvilágosítás kérése az aján]altevóktő],
q) arál}1alanul alacsony ellenszolgáltatás vagy nlás teljesíthetetlen 1'eltétel

megajánlása esetében adatkérés és indokolás és szükség esetén további
tájékoáatás kérése az ajánlattevőtől, ennek elfogadhatóságam vonatkozó álláspont
kialakitása a r'alós helyzet és te]jesíthetőség függvényéber'r, esetlegesen ja\'aslat az
érvénytelenség negá11apítására, adott esetbe11 az Európai Bizottságnak szó1ó

tájékoztató e]készítése és a Közbeszerzési Hatóság útján történő megkü]désc'
r) sziikség esetén ja\'aslatot tesz aZ ajánlattéte1i/rész\'éte1i hata dő

meghosszabbítására, elkészíti és megküldi az ajánlattevőknek7részvételle
jelentkezőknek az eZZe\ kapcsolatos értesítéseket, sziikség esetén elkészíti az erlc
vonatkozó hildetmén1t és gondoskodik arról, hogy elektronikus úton megküldésle
kefliljön a Közbeszerzési Hatóságnak,

d)

e)
1)
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s) sziikség esetén javaslatot tesz az ajánlati felhívás visszavonására, e]készíti és

megkü]di az ajánlattevőknek az erről szóló tájékoztatást. elkésziti az ene
vonatkozó hirdetmén)t és gondoskodik arról. hogy elektronikus úton megkü1désre

kerüL jön a Közbeszelzési Hatóságnak.
t) aiánlattevői kélésle táiékoztatást ad a nyertes ajanlat jel]emzőirő] és a kélést

benyúitó aján1attevő által benÉjtott ajánlathoz viszon}'ított e]őnyeiről,
u) aZ e1járás eledmén'vére vonatkozó írásbeli összegezés elkészítése,
v) az eledmény kózlése az ajánlattevólJrészvételre jelentkezők fe1é'

rv) az cljáás eredményé]'ől, erednén)'telenségéről szóló hirdetmény határidőben való
elektronikus úton vaió negküldése a Közbeszelzési Hatóságnak,

x) két szakaszos eljárásná] elkészíti az ajál1attéte1i fclhívást és gondoskodik annak az
ajánlattevők részére töfiélrő megktildéséről' valamint'ha van az ajánlattételhez
szükséges közbeszerzési dokumentumok rende1kezésre bocsátásró]' az
ajánlatkérőnek történő megküldéséről'

y) megtesz mindcn, a közbeszezósi eljfuás lelolytatása során szükséges - fentiekben
nem részlctczett - cselekményt, intéZkedést annak érdekében, hogy az ajfulatkérő
döntését megfele]ően, kellő megalapozottsággal tudja meghozni és annak
érdekében, hogy az eljarási cse]eknények a Kbt.-ben meghatározolt módon' a

Kbt'-ben neghatározott hatáIidőkben' késedelem nélkül megtöfténjenek.

(3) A Po]gám]ester az eljárás vagy az eljárás lészvételi szakasza eledményének' az eljárás
eledn']énÍe]enségének, aZ aiánIattevő vagy rószvételre jelentkező kizíása, a szeződés
te]jesítésére va1ó alkalrlatlansága, az ajárrlatok/részvételi jelentkezések a Kbt'73' $
szerinti egyéb okból való ér\'énytelensége, a nyerles és adott esetben az ajárrlatok
érlékelése solán a következő legkedvezőbb aján1atot tevőnek nrinősített ajánlattevő
személyének megállapítására vonatkozó bizottsági javaslatot a Képviselő{estület clÓ

ter.jeszti.

(4) A Képl,iselő'tes!ület dónt

a) az ajánlat1evő vagy részvételre j e1entkező kizfuásáról'
b) a szerződés te1jesítésére való alkalmatlanságróL,
c) aZ ajánlatok/lészvételi j elentkezések egyéb okból va1ó érvénÍelenségéről'
d) aZ e]járás elednrén'véDek, a nyeltes és adott csetben aZ aiánlatok értéke]ése során a

kővetkező legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősitett ajánlatteYő személyének
e) az elj árás eredménytelenségének
mcgá11apításáról.

7.S

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁsoK BELsÓ trLLENÓRZÉSE

(1) A közbcszerzések](el kapcsolatos fe]adatok' kötelezettségek és e]őírások betal1ásának és

végrehajtásának e11enőrzéséről a Szada Közseg onkorrnanyzot Polgármcsleli Hivatal
belső ellenőli fe1adatokat ellátó ügyintézóje, vagy külön megbíZott szakófiője
gondoskodik.
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(2) A közbeszerzésekkel kapcsolatos ellenőÚési feladatai az alábbiaka terjednek ki:

a) a Kbl-ben előirt szabá1yozási, teNezési, adatszolgáltatási kötelezettségek
te1jesítésének ellenőrzése;

b) a közbeszerzési eljfuásokkal kapcsolatos dokumentálási kötelezettségek és aje1en

szabá1yzatban nleghatároZottak betafi ásának e11enőrzése;

c) a közbeszerzési eljalas törvényességi é5 szabá]yszelúségi ellenőrzése.

(3) Súlyos szabálytalanság (hiányosság, jogséfiés' rnulasztás) észle1ése, fe]tárása esetén

köte]es haladéktalanul' írásban' egyidejűleg tá.jékoztatni a KépNiselő1es!ületet és a
Bírá1ó Bizottság elnökét.

8.$

ELJÁRÁSI sZABÁLYoK

(1) A Kijzbeszerzési BíIá]ó Bizottság feladata, hogy a közbeszerzési eljárásokban a szakrrrai

szempontok és a Kbt. aiapelvei és szabályai maradéktalanul ón'ényesürljenek.

Szaknailag megalapozott munJ<ájúkal elősegítik' 1rogy az ajánlatkérő döntésejnek

meghozataliíhoz minden inlbrmáció re11delkezésre álljon és 1rogy az ajánlatkéró a

nyertes ajiínlattcvő személyére vonatkozóan a legmegfelelőbb döntést hozza meg.

(2) A Közbeszerzési Bírá1ó Bizottság j avas1atot tehet' de közbeszelzési ügybcn döntést nem

hozbat.

(3) A Közbeszerzési Bírá1ó Bizottság _ az á1landó tagokon kívül - kiegészül a közbeszeúós
táIgya szerinti szakátelemmel rendelkező tagga].

(4) A KözbeszeíZési Biráló Bizottság valamennyi eljárási cse1ekményr'ől jegyzőkönyvet
kö1eles kés7íteni.

(5) A jegyzőkönyv elkészítéséért a Közbeszerzési Bíráió Bizottság elnöke feiel' A
j egyzőkö1]yv tartalmazza:

a) ajegyzőkönyv l'eivételének helyét, időpontját (év' 1ró' nap, óIa, perc), tárgyát,

b)'ielen]évők felsolo]ását'
c) a iegyzőkön}.wezető szemé1yét.
d) bíIálat esetén a Közbeszerzési Bíráló Bizottság 1agjainak bíIálati lapjait a

jegyzőkönyvhöz csato1ni kell'
e) az elhangzottakat, észlevéte]eket, kérdéseket,
1) a Közbeszezési Bíráló Bizottság indoko]ással ellátott megállapításajt, a döntéSek

előkészítését szoigríló hatfuozott és egyéfielmű javaslatát,
g) a jegyzőkönyv lezárásának időpontját (óra, pelc).
h) A Közbeszezési Bíráló Bizottság jegyzőkön}vénck hitelesítése va]ame lyi

ielenlévő tag alaírásáva] törté1 k.

(6) A Közbeszerzési BíIá1ó Bizottság hatfuozatát egyszerű többséggel hozza' a vé1enrények
megoszlása esetón a jegyzőkön)'vben rögzítení kell a határozattól cltérő vélemén,vt

képviselő bizottsági tagok nevét' vélemén}'tiket és az eltérés indokát. A szavazástól
tartózkodni nem lehet.
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e.$

A KöZBESZERZÉSI ELJÁR{S DoKUMENTÁLÁSA

(1) A Közbeszerzési Bírá1ó Bizottság elnöke a köZbeszerzési elj{fuás iezárását követő
irattározás napján köteles a közbeszerzési e]járásról feljegyzést kószíteni' amely az
alábbiakat taltalmazza:

aZ eljfuás megindításának időpontja'
a közjeszerzési eljfuás iktatószáma,
a hirdetnény Közbeszerzési Eltesítőben meghatfuozo].t iktatószáma,
a beszezés táIgya' memyisége, értéke,
a lefolytatott eljfuás fajtája' speciáis jellemzői (p1. gyolsított')
ajánlatievők' Iészvéte1re jelentkezők száma,
érr en) es "ján'aroL 'zárl.r. ajinlrner ök mcgtrer czise.
a]kalmas aján]attevők száma, ajiinlattevők megrtevezése,
egyéb' éves statisztikai összegezés elkészítéséhez szilkséges adat ]negadása'
ilattározás napia,
iIattározás száma'

(2) A í'eljegyzést a Ktjzbeszerzési Bíráló Bizoltság e1nöke írja a1á és átadja a Jeg'zőnek, aki
nyih'iíntaltást vezet a közbeszerzési eljárásokól.

(3) A közbeszerzési e]jfuás befejezését követően a Közbeszerzósi Bíráló Bizottság clnökc
köleles aZ eljarássa1 kapcsolatos valamennyi dokumentumot i.attározásra átadni a
.Iegyzőnek.

(1) A Jegyző köteles az eljrirásokól nyilvántafiást vezetni, a feljegyzéseket megőIizni és
ellenőrzések alkalmával ezen nyilvántafiás a]apján a dokune[tációt a külső e]]enórzó
hatóság és a be1ső el1enőrzés rendelkezésére bocsátani.

(5) A közbeszerzési eljárások ilatanyagát a közbeszelzés lezárásától számított öÍ évig mcg
kell őrjzni.

(6) A Jegyző köte]es a Kbt'43' s (1) bekezdése szerinti dokumentunrokat a szada
Nagyközség Önkormányzat \\rt4/\l'.szada'hu honlapján, és a he1yben szokásos módon
kö77étenni'

a)
b)
c)
d)
c)

0
e)
h)
i)

i)
k)

(1)

(.2)

10. s
A' KöZBEszERzÉ,sI ELJÁRÁS AIAPJÁN KÖTÖTT szERZóDÉstrK

MóDosÍTÁsA És TELJESÍTÉsE

A közbeszerzési eljrárás alapjrán megkótött szeúődések módosításán a Kbt.141' |-ában
foglaltaknak rnegfelelőe1l van lehetőség' A módosítást a '(lpvi!./ó-testület halyja jó\'á.

Az ajánlatkéIő köteles a közbeszcrzési e1jfuás a]apján megkötött szerződés
módosításáró1 tájékoztatót készíteni és azt hirdetmény Íltján közzétenni a szerződés
módosításától számított tizenöt munkanapon belü1'

A Jegyző a közbeszerzési eljárás alapjrín kötött szerződésekról kü]ön n'vilvántaftást
vezet. A szerződés módosítása esetén elkészíti a tájékoztatót, és gondoskodik annak
határidőben, a Közbeszerzési Énesítőben való köZzétételéiől.

(j)
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11. s

FtrLELóssÉG A KÖzBEsZERZÉSI ELJÁRÁsoKBAN

(l) A ,./cglzrí felel:

a) a közbcszerzések be1ső ellenőrzésééft.
b) kiilsö szervek ellenőrzése sorlin a közbeszeÚési dokumentáció rende1kezésre

bocsátásáért'
c) ezen KöZbeszerzési szabályzat 9. $ (4) bekezdésében foglalt nyjlvántarta's

vezetésééft,
d) a Kbt 42.$ (1) bekezdésében meúatározott éves összesített közbeszerzési terv

e]készítésééfi és a Közbeszerzési Hatóság részéle határidőben tőrténő

megküldésééfi'
e) a 4412015' (XI.2') MvM rendelet 40. $ (1) bekezdése szelinti éves statisztikai

összegezés elkészítéséért és a Közbeszerzési Llatóság részére határidőben töfiénő
n1egküldéséért,

1) ajelen Közbeszelzési szabályzat 10. $ (3) bekezdésében részletezett tájékoztató
e1készítésééfi és meg j elentelésééfi .

(2) A Közbeszetési Bíláló Bizottság elnóke fe]le]:

a) a Közbeszerzési BíIá1ó Bizottság mu]tájának iráryításáéú'
b) a KöZbesZeÚési Bíráló Bizottság ü1éseinek szabályszerrí lefolytatásáért,
c) a jegyzőkön)v-ek megfelelő, határidőben történő elkészitésééft'
d) a Közbeszerzési Bílá1ó Bizottság jelen Közbeszerzési Szabályzatban

nregáIIapított léladatainak pontos és nraradéktalan teljesítéséért_
e) a határidők betartatásáéfi és bctaftásuk folyamatos Íjgyelemmel kíséréséérl'

(3) A KÓzbeszerzélti Bíl'ákj Bízottság tagiai lelelnek azért, hogy

a) a Közbeszerzési Bírá1ó Bizottság ezen Közbeszerzési Szabályzatban
meghatározott feiadatait lratáridőben, pontosan és megfe1elő szakmai színvonalon
yégezze,

b) a Közbeszerzési Biráló Bizoltság ii1ésein pontosan, fe1késziilten jelenjenek meg.
aktír' közreműködésükkel segítsék az adott bizottság lnun]áját'

c) a bírálati 1apokat mítdenkor szakszerűen tóltsék ki és késedelem né]kü] adják át a
Közbeszelzési BíIáló Bizottság elnökének.

(4) l\ közbeszerzési Ianácsadó felel:

a) a Kbt' rendelkezései maladéktalanu] órvényesiilésééIt a közbesze1'zési
e]j alásokban,

b) a határidők beta.ltatásáért és betaltásuk folyamatos figyelen]mel kísérésééIt.
c) amennyiben azt tapasztalja, hogy a Kbt. szabályaival ellentétes javaslatot kíván

hozni a KöZbeszeÚési BíIáló Bizottság. úgy erre köteles a Bizottság figyelmét
írásban fe1hívni'

(51 A Polgcirmester lelel:

a) ezen Közbeszerzési Szabályzat 5' $ (4) bekezdésében nreghat&ozott feladatoké
b) ezen KözbeszeÚósi Szabályzat 6' s. ('l) bekezdésében megl'iatározott fc]adatok

határidőben töÍénő e1végzéséé11.
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12. S

ZÁRÓ RENDELKEZÉsEK

Jelen Közbeszerzési Szabályzatról szóló rendelet hatályba lépésének napja 2016' május
1.

Jelen rendelet hatályba lépésével a 5/2013' (04.29') számú rendelet hatályát veszti.

A rendelet kihirdetéséről ' helyben szokásos módon _ az SZM\Z előírásajnak
megfelelően a telepü]ési tjnkományzat Jegyzője gondoskodik'

(2)

(3)

sZad42016.ápri]is28.

/'\, :J2
U..fl/'' <tu.
oroszi Sándör 9
polgármester 

/

Zfuadék|

A rendelet kihirdetése 2016. áp lis 29-én megtörtént. n,-, [/
Á /,h:

dr- Pá] Szilüa
Jegyzof' ,,.d br.! 9r l ?;t t 

"atl'! j::r. j./'


