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2. (X.2.) hatitr ozat

L
Ozd V6ros Onkorm6nyzatlnak Kdpviselo-testtilete

a

kdzpenzek 6sszer[i 6s hat6kony
felhaszn6l6s6nak 6s nyilv6nos ellen6rizhet6s6gdnek megteremtdse, tovhbbd a kozbeszerzdset
sor6n a verseny tisztasdginak biztosit6sa 6rdek6ben a kozbeszerz6sekrol s2616 2011.6vi CVIIL
ttirv6ny (a tovdbbiakban: Kbt.) 22. $ (1) bekezddsdben meghatirozott kotelezetts6gdnek eleget
tdve a kozbeszerzdsi elj6r6sok el6kdszitds6r6l, lefolytatdsdrol, belso ellen6rzdsdnek felel6ss6gi
rendjdr6l, a nev6ben eljino, illetve az eljfuasba bevont szem6lyek, szervezetekfelelossdgi kcir6r6l
ds a kcizbeszerzdsi elj6r6sok dokument6l6si rendjdrtjl az alilbbi szabiiyzatot alkotja:

I.
ALTALANoS RENDELKEZESEK

l. A Kiizbeszerz6si Szabiiyzat hatflly a

A

Kcizbeszerzdsi Szabfiyzat hatillya Ozd, Yhros Onkorm inyzatdnak (a tovdbbiakban:
Aidnlatkdrd) aKbt.hatillya al6hrtozo furubeszerzdseire, szolgftltatirs megrendeldseire, 6pit6si
beruhdzdsaira, valamint epit6si 6s szolg6ltat6si koncesszi6ira (a tovdbbiakban egyiitiesen;
kd z b e s z e r z d s), tov ihb 6 terv ptiy azati elj 6r6s aira terj ed ki.

1.1.

1'2.

Az 6zd Vdrosi Polg6rmesteri Hivatal tizemeltet6s6hez kapcsol6d6 klzbeszerz6sekre jelen
szab ttly zatot

kell alkalma2ni.

1.3. Eseti kozbeszerudsi szab6lyzat szerint kell elj6rni az alihbi esetekben:

a)

Amennyiben onkormilnyzatr tulajdonri gazdasdgr t6rsas6g ajfnlattevokdnt vesz rdszt

b)

Amennyiben Aj6nlatk6ro m6s ajdnlatkdro javira meghatalmazds alapjdn folytat le
kozbeszerzdsi eljrir6st, vagy tdbb aj6nlatkdro krizdsen val6sft meg kcizbeszer:;dst olyan
m6don, hogy Aj6nlatkdrot hatalmazzitkmegazelj6rds lefolytat6s6val lKbt.2I.S Q)-Q)/.

Aj 6nlatk6r6 kozbeszerzdsi elj 6r6sdban.

c)4
1.4.

Az eseti kcizbeszerzesi szabftlyzatot

a Polg6rmester hagyj

a jovit.

2. T 6mogat6ssal kapcsolatos szabSlyok

2'1.

Abban a2 esetben, ha t6mogat6sra ir6nyul6 ig6ny kertil benyrijtdsra, az igdny elbir6l6sa elott,
iflet6leg a t5mogat6si szerzodds megkcit6se elott a kdzbeszeruesi elj6r6s megindithat6, azonban er1e
a koriilmdnyre az aiilnlatrevok figyelmet az eljirhst megindit6 dokumentumban fel kell hivni.

2.2.

Abban az esetben, ha a timogatisra ir6nyul6 igdny nem keriil elfogad6sra, ugy a Kbt. erre
vonatkoz6 rendelkezdseit kell alkalmazni;

3. Eves iisszesitett kiizbeszerz6si terv

3.1. Aj6nlatk6r6

6ves kolts6gvetdsdnek elfogad6s6t kovetoen, legk6sobb a tirgyev marcius 31.
napjhig, a k<ilts6gvetdsben foglaltak figyelembe v6tel6vel, el kell k6sziteni az Ajhnlatkdrl
6ves cisszesitett kdzbeszerz6si terv6t. A tervet a Polgdrmesteri Hivatal Teleptil6sfejlesztdsi

*
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3
6s Vagyon gazdillkodfusi Oszt6ly6n beliil mtik<id6 Beruh6z6si 6s Mtiszakis Csoport (a
tovdbbiakban; BCS) keszitr elo 6s a Polgdrmester hagyja jov6.

3.2. Az

a)
b)
c)
d)
e)

6ves dsszesitett kozbeszerz6si tervben rogziteni

kell legaldbb az alitbbrakat:

atewezettklzbeszerzdstitgy6t,
atervezett elj6r6s tiPus6t,
akdzbeszerzdsmegkezd6s6nektetvezettid6pontj6t,
a kdzbeszerzes pdnztgyi forrisfrt,
akozbeszerz6s becstilt drt6k6t (AFA n6lkiil).
6ves osszesitett kdzbeszerzdsi terv alapjdn - Aj6nlatk6ro tital
elSre nem l6that6 okb6l el66llt villtoztts esetdben a tervtol elt6r6en is - indithat6. A tervben
nem szerepl6, vagy a tervben foglaltakhoz kdpest m6dositott klzbeszerzds esetdn a tervet

3.3. A kozbeszerzlsi elj6r6s az

az llyen ig6ny, vagy v6ltoz6s felmertil6sekor haladdktalanul m6dositani kell, megielolve a
m6dosit6s indok6t is.

3.4. A m6dositott kozbeszerz6si tervet a BCS k6sziti el 6s a Polgdrmester

hagyja j6v6.

krizbeszerzdsi terv osszefllitfsdhoz felel6s adatszolgilltat6k a Polg6rmesteri Hivatal
szewezeti egysdgeinek vezetoi, a teruezett vagy folyamatban l6v6 projektek kijeldlt
felel6sei, t6mogat6sb6l megval6sul6 beszerz6sek eset6n a kijel6lt projektmenedzser.

3.5.

A

3.6.

Az

ddatszol g6ltat6k fele l nek

:

a)

Azert, hogy az 6ves kdzbeszerzdsi terv ossze6Ilittstthoz sztiks6ges, 3.2. pont szerinti
ismert adatok legk6s6bb az adott kolts6gvet6si 6v februbr 15-ig, a terv elkdszit6s6hez
sztiks6ges reszletezeltsdgben a BCS rdszlre iltaddsra keri.iljenek.

b)

Azdrt, hogy - felmertil6stk esetdn - a kozbeszeruesi terv m6dositdsdhoz sztiksdges,3.2.
pont szerinti adatok 6s a m6dosit6s indokolilsa a kovetkez6 rendes test{ileti tildsre tortdn6
post6z6st megelozoen a BCS rdszere iltadhsra kertiljon. Az adatszolg6ltatdsi hat6rid6tSl
csak rendkivi.ili esetben lehet elt6rni.

c)

Az

adatszolg6ltat6sban foglalt tartalmak, igy kiildnosen a beszerzes tdrgya 6s a becsiilt

6rt6k megfelelSs6gddrt, telj esk<irtis696611.
an

A kcizbeszerzdsi tervet 6s annak m6dosit6sait az Onkorminyzat honlapj6n kozze kell tenni.
A kozzetetelrol a BCS gondoskodik. A kcizbeszerzesi tervnek a honlapon a tdrgyevet
kdvet6 6vre vonatkozo kozbeszerzesi terv honlapon tort6no kdzzeteteleie kell el6rhet6nek
lennie.

3.8.

A kozbeszerzdsi tervet ot 6vig meg kell orrzm,
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a meg6rzdsrol a

BCS gondoskodik.
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il.
A KozBESZERZESI ELJARAsBAN RESZT

l. Beruhttzitsi 6s Mriszaki6
1.1.
1.2.

1.3.

vnv6 szntvrnr,vEK,

SzERVEZETEK

Csoport

A k<izbeszerzesi eljdrds lefolytat6sa

a BCS feladata.

Amennyiben abeszerzes tfugya szerinti, vagy egy6b a Kbt-ben defini6lt szakdrtelem hifinya
mertil fel, a Telepiildsfejleszldsi 6s YagyoigazaAtoaari OsztillyT vezetojenek javaslat6ra a
jegyzo a BCS tagjait - eseti jelleggel - a hiinyz6 szak6rtelmet biztosit6 onkormftnyzatr
munkat6rsakkal egdszitheti ki. Ebben az esetben a BCS-be igy bevont munkat6rs a
bevon6sa szerinti elj6r6sokban az itltala nyrijtott szak6rtelem nyrijt6s6val, teljes kortien
osztozik a BCS rdszdre el6irt feladatok elvdgzds6ben, illetve felelossdgi koriik v6llalts6ban.
A szak6rtelem BCS-n beliili biztositdsa mellozheto, amennyiben azt a Birfil6brzottsdg (a
tovdbbiakban; BB) tagabiztositla az adott eljdrfts el6kdszit6se 6s lebonyolit6sa sor6n.

A BCS feladata:
beszerzes tirgyitnak, 6rtdk6nek, saj6tossdg6nak ds egydb, az eljttrhst befoly6sol6
koriilm6nyeknek a figyelembe vdtel6vel javaslatot tesz az alkalmazni kiv6nt
kozbeszerzdsi elj 5r6s fajtf\fu a.
b)A konkrdt elj6r6s el6kdszitdse sor6n a rdszv6telilajinlati felhiv6s tervezete 6s az ahhoz
kapcsolod6 dokument6ci6 ossze6llitdsa, a BB-vel egyiittmrikodve.
c) Az ajdnlati (rdszvdteli) felhiv6s kozzetetele/megkiild6se elott ellenjegyezteti a felhiv6st
pdnziigyi szempontb6l a BB penztJrgyi, mriszaki szempontb6l a BB muszaki

a)

A

szak6rtelemmel rendelkez6 tagi 6val.d
d)A BB j6v6hagyas6t kovetoen int6zkedik a hirdetmdnyek kozzeteteler6l, megkiilddsdrol,
e) A dokument6ci6t az ajtnlattevok rendelkezdsre bocs6tja.
f) A dokument6ci6 m6dosit6sa eset6n gondoskodik annak kozzetetelercl.
g) Az ajtnlatok elkdszitdse drdekdben ir6sban feltett k6rd6sekre , az erintett szakteriilettel
fo lytatott e gyeztet6 st kciveto en me gkiildi a v |Iaszokat.
h)El6kdsziti az ajdnlatok 6rt6kel6s6t 6s kozbeszerzdsi szakmai segitsdget nyfjt a BB
munk6j6hoz.
1) Az ajanlatok elbirtiilsfi kovetoen a nyertes ajilnlattevovel val6 kapcsolatfelvdtel, a
szerzoddsek el6k6szit6se. hi6nyzo dokumentumok, rgazolilsok bekdr6se, a szerz6d6s
kozzetetele.

j) A szerzod6sek teljesitds6t/

rdszteljesit6sdt kovetoen a kifizet6sek elok6szit6se.
k)A szerz6d6sek teljesitdse, reszteljesitdse, m6dosit6sa esetdn a kozbeszerzdsi
hirdetmdnyek 6 s tdj 6k o ztatok me gj el entetese.

2. Megbizott szak6rt6
?.I. A kozbeszen6si elj6r6sba a Kozbeszerzdsek Tan6csa 6ltal vezetett nevjegyz6kben szerepl6
hivatalos kozbeszerzlsi tan6csad6t 6s/vagy egy6b szakefiot (tov6bbiakban: megbizott
szakdrto) lehet bevonni. A megbizott szak€rto feladatht szerzod6sben egydrtelmtien rcgziteni
kell. A megbizott szakerto 6s a BCS az eljhrhs alatt egym6s folyamatos t6jdkoztattsfira
kciteles. A kapcsolattarl6sr6l a megbizott szak6rt6vel kotott szerz6d6sben rendelkezni kell.

o
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2.2.Megbizott szak6ft6 igdnybevdtele eset6ben a BCS feladatait a megbizott szak6rto l6t1a el, a
BCS feladata ebben az esetben a kapcsolattartils, a dokument6ci6k egyeztet6se.

2.3.Epitdsiberuhbzhs tdrgyitkozbeszerues esetdben - amennyiben a projektben nem kotelezo a
mriszaki ellenor r6szv6tele, vagy a muszaki ellenor m6g nem keriilt kivdlaszt6sra - a
beruh6z6s mriszaki feltigyelet6t ds a megrendel6 kdpviseletet a BB muszaki szak6rtelemmel
rendelkezo tagS a l6tj a el.'

3.

Kiizbeszerz6si Birdl6bizottsfg

3.1.

Az

ajdnlatilrlszveteli felhivds tewezett felteteleinekr0 l6v6hagydsa, tov6bb6 az ajfnlatok

elbir6l6sa a BB feladata.
3.2.

tt ABB r{lland6 tagiai:

3.2.1. P6nziigyi 6s Gazdasigi Bizottsrig Elniike
3.2.2. Ugyrendi, lgazgathsi 6s Rend6szeti Bizotts:ig Elniike
3.2.3. Oktatfsi, Kulturdlis 6s Sport Bizottsig Elniike
3.2.4. Eg6szs6giigyi, Szociilis 6s Es6lyegyenl6s6gi Bizottsfg Elniike
3.2.5. Jegyz6
3,2.6. Aljegyz6
3.2.7. Polgirmesteri Hivatal P6nztigyi Osztflyfnak vezet6je
3.2.8. 6zdinvest OnkormfnyzatiYagyonkezel6 6s Beruhfzfsszervez6 Kft iigyvezet6jer2
3.2.9. A BB illandt6 tagSa tovfbbf k6t f6, a K6pvisel6-testiilet egyedi hatirozatfval
megvdlasztott iinkormfnyzati k6pvisel6.
3.3.

beszerzes tfrgya szerinti szak6rtelemmel rendelkezo eseti tagifi a BB Elnrjke bizza
meg az elj6r6sban r6szvdtelre. Az ellfndsba igy bevont megbfzott BB tag a bevon6sa szerinti
elj6rSsokban az |ltala nyrijtott szak6rtelem nyitjt6s6val, teljes konien osztozik a BB rdsz6re

A BB

elSirt feladatok elv6gzdseben, illetve felel6ss6gi kortjk v6llal6sdban. A megbizott tag
r6szv6tele mell6zheto, amennyiben a szak6rtelmet a BB egy 6lland6 tagtrabrztositja az adott
elj6r6s elok6szitdse 6s lebonyolitrisa sor6n.
3.4.

A BB tagjai kdztil elnokot ds elntjkhelyettest viiaszt. A BB akkor hatfuozatkepes, ha
tagjainak tobbsdge jelen van. A dont6seket egyszeni sz6tdbbs6ggel hozzitk,
szavazategyenlos6g eset6n az Elnok szavazata dont.

i.ildsein vegzi, melyrol jegyzokonyv kdsztil. A jegyzokonyvhoz melldkelni
kell a BB ir6sbeli szakv6lem6ny6t 6s a tagok indokol6ssal ell6tott bird,lati lapjait, valamint a
do ntd sho z at ah zdr adekot.

3.5.

A BB munk6j6t

3.6.

A BB iil6s6n a BCS egy tagSa 6s a megbizott

szakdrt6 konzultSci6s jelleggel, szavazati

jog

n6lktil rdsztvesz 6s ell6tja az adminisztrativ feladatokat.
3.7.

A BB iil6sdt osszehiv6 meghiv6t elektronikus

irton kell kikiildeni rigy, hogy azt

a

meghivottak aziles elott legal6bb 3 munkanappal megkapj6k. A meghiv6 rendkivtili esetben

-

o
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m.
A KOZBESZERZESI ELJARAS LEFOLYTATASANAK SZABAT-YNT

1. A kiizbeszerz6si eljfrds el6k6szit6se

1.1. A kozbeszerzesi

eljdrhs el6k6szitdse, a felhivds 6s a dokumentdci6 elk6szitdse, az ajfinlatok
6rt6kel6se sor6n 6s uz eljtnhs m6s szakaszdban az aj6nlatkdr6 nev6ben eljiir6, rlletoleg az

elj6r6sba bevont szem6lyeknek 6s szervezeteknek megfelel6 - a kozbeszenes thrgya
szerinti, kozbeszerz6si, jogi 6s pdnztigyi - szak6rtelemmel kell rendelkeznii.ik.

1.2. A r6szv6teli I aj6nlati felhiv6s tervezeteket 6s a dokumentdci6 tervezett felt6teleit a BCS
kesziti el6. T6mogatdsbol megval6sul6 beszeruesek esetdn a kijelolt projektmenedzser a
pttlyf.;;attal val6 megfelel6s szempontj6b6l v6lem6nyezi a tewezeteket. A reszv5teli I
ajdnlati felhiv6s tewezett feltdteleit a BB hagyja j6v6.'"
1.3. Hirdetmdny klzzetetele n6lktil indulo elj6r6s eset6ben az ajhnlatt6telre felhivni kiv6nt
szervozetekr6l, szem6lyekr6l a BB javaslatdra aPolgftrmester dont.

1.4. Ha a rdszveteli

I

ajanlati hatdrid6 letelte elott a felhiv6s vagy a dokument6ci6 6rdemi
v6lik sziiks6gess6, a BCS 6ltal elokdszitett m6dositott hirdetmdnyt

m6dosit6sa, hi6nyp6tl6sa

aBB hagyjajovit.

2.

Az ajilnlatok felbontrlsa

2.I. Az

ajdnlxok felbontdsdval kapcsolatos feladatok ellilthsdt a BCS vegzi. Feladata

es

felel6ss6ge a r6szv6teli jelentkezdsek 6s az qdnlatok felbont6sa,6s azokjogszabfiy szerinti
tartalmdnak a bont6si eli6r6son tortdno ismertetdse.
2.2.

A BCS feladata a bont6si elj6r6s, illetve a bont6si elj6rdson elhangzottak jegyz6kdnyvezdse,
tov6bb6 a jegyz6konyvnek a Kbt-ben eloirt hafftridon beltil valamennyi rdszv6telre
jelentkezo 6s aj6nlattevo rdszdre tdrtdn6 kdzbesit6se.

z.J.

Megbizott szakerto igdnybevdtele eset6ben lehetosdg van az aj6nlatok megbizott szaklrto
szdkhely6n tortdnS felbont6sSra. Ebben az esetben a 2.1. es a 2.2. pontban ismertetett
feladatok 6s az azokb6l eredo felel6ssdg amegbizott szakertot terhelik.

A r6szv6teli j elentkez6sek/aj fnlatok 6rt6kel6se

3.

3.1.

r6szv6teli jelentkezdseVaj6nlatok 6rtdkel6s6nek keretdben a BCS a BB-vel
egyi.ittmtikodve elvdgzi a rdszvdteli jelentkez6sek/aj6nlatok tartalmi 6s formai e1len6rz6sdt,

A

tov6bb6 annak vrzsgfiatffi, hogy azok megfelelnek-e a felhiv6sban, a dokument6ci6ban 6s
a jogszabillybanmeghatilrozottfeltdteleknek.
a^
J.Z.

A

BCS a felhiv6sban foglaltak alapjitn, valamennyi r6szv6telre jelentkezolajirnlattevo
szfumdra azonos feltdtelekkel - a Kbt. rendelkezdsei szerint - sondoskodik a hi6nvp6tl6si

felhiv6s 6sszedllit6s6r6l, 6s annak me gkiild6s6r6l.
aa
J.J.

A BCS a BB-vel egyiittmtikodve gondoskodik a hi6nyp6tl6si felhiv6s alapj6n
iratok, dokumentumok tartalmi, formai ellen6rz6s6rol.

16

M6dositotta: 146D012. (X.2.) hattuozat

be6rkezett

+
2 munkanappal az til6st megelozoen is kikiildhet6, ebben az esetben a bizottshgi tagokat
telefonon is 6rtesiteni kell.

''

3.8. Eur6pai Unios t6mogat6sbol megval6sul6 kozbeszerzdsi elj6r6sok eset6ben a BB
dsszetdtel6re az tbnyado ktilon jo gszabitly rendelkez6seit is megfeleloen alkalmazni kell.
3.9.

A BB 511and6 tagiait havi tiszteletdij illeti meg, melynek

4.

Szakmai zsurila

m6rt6ke a kciztisztvisel6i
illetmdnyalap 2,S-szerese. A Ddntdshoz6 dijazas szempontj6b6l az trlland6 BB tagokkal egy
elbir6l6s al6 esik.

4.1. Amennyiben Oizd V6ros Onkorm6nyzata kdzbeszerz6si elj6r6saiban az <isszess6gdben
legel6nyosebb aj6nlat kivdlaszt6sa 6rdek6ben szakmai birillati rdszszempontot is alkalmazni
kiv6n, a rcszszempontot a polg6rmester dont6se alapj6n szakmai zstiri is 6rt6kelheti. A zsuri
tagjait a Polg6rmester ir6sban k6ri fel.
4.2.

A

zsuri szakmai biriiatfnak m6dszer6t az aidnlati dokument6cionak rdszletesen kell

tartalmaznia.

A

4.3.

zsriri iildsdt a Polg6rmester hivja ossze, legkesobb a BB drtdkel6 tildsdnek id6pontj6t
megelozo harmadik munkanapra. Az til6sr6l jegyz6konyv k6sziil.

4.4.

A zsiri tagsai az ertekelds sor6n birtiati lapot kotelesek kitolteni, ezen sz<ivegesen 6s
sz6mszenisitve is 6rt6kelnitik kell az adott aj6nlatot. Amennyiben az aj6nlatok 6rt6kel6se
sorbarendezds vagy pontkioszt6s m6dszer6vel trirt6nik, a zsiirinek abirillati lapon indokolnia
kell, hogy az adott ajdnlaL mrerr- azt a helyet foglalja el a kialakitott sorrendben. A biritlatr
lap ok a j e gy zokonyv el v 61 as zthatatlan mel I 6kl et6t kdp ezik.

4.5.

A zsiri az drt6kel6

4.6.

vdgleges pontsz6ma a zsiri 6ltal kialakitott pontszitm, ezt veszi
figyelembe a BB az ajanlat drtdkel6s6n6l. A BB - amennyiben nem I6tja megalapozottnak a
szal<rnai zsiri ir6sbeli vdlem6ny6t - tov6bbi indokol6st, illetoleg a javasolt sorrend
feli.ilvizsg6lat6t kdrheti a zsirttol. A BB a szahnai zsiri altal v6gs6 javaslatkdnt megadott
sorrendet megvitatja, 6s dont annak elfogad6s6r6l.

i.il6sen kialakitott javaslat6t ir6sban terjeszti a BB el6.

Az adott rdsszempont

5. Dont6shoz6l5
5.1. Az eljitrls

eredm6ny6r6l illetve eredm6nytelensdg6r6l, a nyertes ajttnlattevo szem6ly6r6l
Polgarmester d<int.

5.2. A BB ddnt6si

''

to
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javaslatht a BB Elnoke terjeszti a Dont6shoz6 el6.

M6dositotta: 14612012. (X.2.) hatirozar

B.iktuttu: 146/2012. (X.2.) hatirozar
SzamozasAt m6dositotta: | 46/20 12. (X.2.)

hatirozat

a

E

A

a

reszvdtelre jelentkezolajanlattev6 feld a Kbt. rendelkez6sei szerinti
tov6bbi tisztdzo levelezdst ,kiilcinrisen az alilbbi esetekben (amennyiben ez a bir|lat sor6n
szi.iks6gessd v6lik):

3.4.

BCS elvegzi

nem egy6rtelmti kij elentdsekre val6 r6k6rdez6s
irre6lis ajfinlati elemre val6 r6k6rdez6s
szitmititsi hib 6k j avitds a
formai hib6k ajdnlatkero 6ltah javitilsa

a)

b)
c)
d)

3.5.

T6rgyal6sos elj6r6s esetdn a ttrgyallson kotelezoen r6szt vesz a BB elnoke, penzigyi,
mriszaki 6s kozbeszeruesi szakdrtelemmel rendelkezo.tagSa. Atdrgyalilson a polg6rmester,
a BB tagjai 6s a projektmenedzser r6szt vehetnek." A t6rgyal6s levezetdsdr6l a BCS
gondoskodik. A t6rgyal6s sor6n elhangzottakrol a BCS jegyz6k<inyvet 6llit ki.

3.6. A BB a rdszveteli jelentkez6sekrol 6s aj6nlatokr6l - a BCS bevon6s6val -

r6szletes
cisszefoglal6 6rt6kel6 anyagot k6szit, amely tartalmazza a Dont6shozS rdszlre a dont6si

javaslatot.

3.7.

Ha a felhiv6sban eloirt id6pontra a rdszv6teli jelentkezdseket, illetve ajSnlatokat elbir6lni
nem lehet, a rendelkezdsre 6116 hatfuido egy alkalommal meghosszabbithat6rs.

3.8. Az

elbir6l6si hat6rid6 meghosszabbitds6r6l 6s annak indokair6l sz6l6 tdjekoztatfls
megktild6sdr6l, tov6bbd ha sziiks6ges, az ajitnlattevok ajdnlati kotdtts6ge fenntart6s6ra
vonatkoz6 nyilatkozat6nak bekerdsdrol a B C S gondoskodik.

4. Thj6koztatfs az ajdnlatk6rd diint6seir6l

4.1. A

BCS kdteles a reszvetelre jelentkezotlajdnlattev6t ir6sban thjdkoztatni a rdszvdteli
szakaszleljilris eredm6ny6rol, az, elj6r6s eredm6nytelensdg6r6l, a reszvdtelre
jeleftkezolaj6nlattevo kizdrdsilrol, a szerz6d6s teljesit6sdre val6 alkalmatlans6g6nak
meg6llapiths6r6l, a rdszvdteli jelentkezesl ajdnlat egy6b okb6l tortdnt 6rv6nytelenn6
nyilv6nitds6r6l, valamint ezek rdszletes indok6r6l, az errol hozott dont6st kcivet6en a
lehet6 leghamarabb, de legkds6bb hdrom munkanapon beltil.

4.2. A BCS a r6szv6teli

jelentkezdsek/aj6nlatok elbir6l6s6nak befejezdsekor a 4.1. szerinti
tttjekoztatitst az irbsbeli osszegezdsnek minden rdszvdtelre jelentkez6laj6nlattevo reszdre
egyidejrileg, telefaxon vagy elektronikus irton tort6n6 megktildds6vel telj esiti.

5.

Iratbetekint6s biztosft6sa, eldzetesvitarendez6s

5.1. Amennyiben valamely rdszv6telre jelentkezolaj6nlattev6 iratbetekintdst vagy

el6zetes

vitarendez6st kezdemdnyez, a Telepiildsfejleszt6si-ds Yagyongazd6lkod5sile Osztilly
vezetoje a kezdem6nyezo irat bedrkez6s6t kdvetoen azonnal rendelkezik a folyamatban
rdszt vev6 munkat6rsak szemdlydrol 6s az iratbetekintds biztosithsa I el6zetes vitarendez6s
kori.ilm6nyei16l.
az iratbetekint6ssel I elozetes vitarendez6ssel 6rintett elj6r6sban kiils6 szak6rt6
kertilt bevon6sra, az elozo pont szerinti feladat a kiilso szakdrtohcjz deleg6lhat6.

5.2. Amennyiben
r?
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5.3.

Amennyiben az iratbetekint6s/ el6zetes vitarendez6s a kcizbeszerzesi elj6r6s felt6telei vagy
eredm6nye m6dosit6s6ra vonatkoz6 kdvetkezmdnyeket von maga utftn, a dont6shozatali
folyamatban r6szt vevSknek a rendelkez6sre 6116 id6tartamokra tekintettel rendkivtili
stirg<i ssd g gel kel I el I 6tnia feladatait, me gho zni a ddnt6seit.

6.

Szerz6d6skiit6s 6s a szerz6d6s m6dositrisa

6.1.

A

6.2.

Eredm6nyes kozbeszeruesi eljdrds eset6n a kozbeszerzdsi szerzodds megkot6s6re a Kbt.
eloir6sai szerint - a Ddnt6shoz6 ellfuttstlezir6 dont6s6nek megfeleloen - kertilhet sor.

6.3.

A

6.4.

Amennyiben krjzbeszerzesi szerzSd6s m6dosit6s6ra / teljestil6sere I reszteljesiil6s6re keriil
sor, a projektmenedzser, annak hi6ny6ban az Onkormtnyzat / Polg6rmesteri Hivatal
illetdkes szewezeti egysdge a dokumentumok egy m6solati p6ld6nyit haladektalanul
megkiildi a BCS r^e:zere, mely gondoskodik annak Kbt.-ben el6irtak szerinti hirdetmdnyi
20
megjelentet6s6r6l.

1

A kiizbeszerz6si

kdzbesz erulsi szeruodls tewezett felt6teleit/s zerzod,estervezetet a BCS kdsziti el6. A
kdzbeszerzesi szerzoddst a polg6rmester irja al6.

kcizbeszeru*,si szeruodes modosit6sa kizirolag a Kbt. 132.$-6ban meghatirozott okb6l
kezdemdnyezheto a BCS-n61. A kozbeszerulsi szerzod6s m6dosit6s6nak el6kdszitdse a BCS
feladata.

eljfris nyilvfnoss{ga

A Kbt. 31.$ szerinti adatoknak az Onkorm6nyzat

honlapj6n hat6rid6ben tdrtdno

kozzetetelerol a BCS sondoskodik.

IV.
A KoZBESZERZESSEKKEL KAPCSOLATOS FELADATOK,
FELELoSSEGI REND

Az ajinlatk6r6 nev6ben eljfr6 6s az eljirfsba bevont szem6lyekkel, szervezetekkel

1.

kapcsolatos szabdlyok
1.1.

Az

1.2.

Az

)

aj6nlatk6r6 nevdben elj6r6 6s az elj6r6sba bevont szemdlynek, szervezetnek a
klzbeszerudsi elj6r6s el6kdszitds6ben, lebonyolitds6ban, illetve annak belso ellen6rzds6ben
val6 rdszv6tele el6tt osszef6rhetetlensdgi 6s titoktart6si nyilatkozatot kell kitoltenie.
osszeferhetetlens6gi 6s titoktart6si nyilatkozatokat
dokumentumaival e gytitt ke ll nyi lv6ntartant.

A jogorvoslati eljdrissal kapcsolatos feladatok

2.1.

Az Onkormdnyzat kozbeszerz6si eljSr6sait 6rinto, a Kozbeszerz6si Dontobizotts6g el6tt
indult jogorvoslati elj6r6sr6l a jegyzo legk6sobb a tudom6sra jut6st6l szitmitott 3
munkanap on

20

az adott k<izbeszeruls iratainak

b

eli.il kote
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ol gflrmestert t6j 6ko ztatni.
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2.2.

Megbizott szakerto ig6nybevdtele eset6n az eljfurhssal szemben inditott kcizbeszerz6si
dcint6bizottsdgi, illetoleg bir6s6gi elj6r6sban az Aj6nlatk6r6 k6pviselete a megbizott
szakerto feladata, egydb esetben az cjnkorminyzatjogi k6pviselet6r6l az adott elj6r6sban a
jegyzo javaslatdra a polgdrmester dijnt.

3.

A kiizbeszerz6si eljrirfsok dokumentrilisa

3.1.

kozbeszerz6si eljdr6sokat azok elokdszitdsdt6l az eljirts alapjan megkotdtt szerzodds
teljesit6sdig ir6sban dokument6lni kell. Az eljttrtts elokdszitds6vel, lefolytatisdval es a
szerzSdds teljesitds6vel kapcsolatban keletkezett osszes iratot a kozbeszerz6si eljdr6s
lezhrulilsit6l, illet6leg a szerzod6s teljesit6s6tol szilmitott ot 6vig meg kell orizn| Az
iratok meg6rzdsdrl a BCS felel6s.

).2.

Az

elj6r6sok lefolytat6s6val kapcsolatban felmeriil6 valamennyi adminisztrhci6s
kotelezetts6g a BCS-I, megbizott szakertl ig6nybev6tele eset6ben a megbizott szak6rt6t
terheli.

4.

A ktizbeszerz6si elj 6rris ok felel6ss6gi rendj e

A

4.t. A Dcint6shoz6 felel minden, a krizbeszerzesi eljdrits folyam6n hozott, elj6r6st lez5r6, illetve
rdszv6teli szakaszt lezfr o dont6 sdrt.

4.2. A BB tagjai

egyiittesen felelnek az onkorm6nyzatjelen szab6lyzatban foglalt feladatfnak, e
szab|lyzatnak, valamint a Kbt-nek 6s a vonatkozo jogszab6lyoknak megfelelo teljesit6s66rt,
valamint akozbeszerzesi eljtrtts lefolytatdsdhoz sztiksdges, tovabbd akozbeszerz6si eljdr6s
alapjdn megkdtott szerzodds torv6nyess lgeefi .

4.3.

A BB

tagsai egyiittesen felelnek

az egyet6rt6

szavazat:ukial t6mogatott bizotts6gi

javaslat6rt.

4.4.

Megbizott szakerto felk6r6se esetdn a szakdrto, illetve az iltalatdmafelel6sk6nt kijelolt
szemdly felelaz|ltalaadott javaslatdrt 6s azellir/s Kbt. szerinti lefolytat6s66rt.

4.5. A megbizott

szakdrt6 felel minden olyan neki felr6hato intezkeddsdrt, mulaszt6sdrt, illetve
az abb6l szdrmaz6 k6r, koltsdg, birs6g megfizet6s66rt, amely a jogszabfiyi eloir6sok be nem
tartdsa folyt6n keletkezik.

4.6. A kcjzbeszerzlsi szabiiyzatban foglaltak

megsdrl6se esetdn a felel6ssdg meg6llapit6sa csak

felrohat6s6gon alapulhat.

4.7. Amennyiben a Kclzbeszerzdsek Tan6csa Kozbeszeru6si D<jntobizottsdga a felelossdgi rend
alapj6n konkr6t szemdllyel szemben - kiv6ve a 4.8. pontban megjelolteket - birs6g
kiszabdshr6i int6zkedik, a birs6g megfizet6s6t az onkormdnyzat atv|llalja. Ha a felr6hat6
magatart6s egyben kArt6rftdsi vagy fegyelmi felelossdget alapoz meg, tgy ezen elj6r6sok
lefolytat6s6t6l nem lehet eltekinteni.

4.8.

A

kdzbeszerzdsi elj6r6s sor6n kcizremrikod6 megbizott szakerto az illtala konkr6t
kozbeszerz6si elj6r6sban' okozott k6rokdrt a polg6ri jog szabftlyai alapjan felel. Ene
vonatkoz6an a mesbizcitt szakertovel a feladx elliltdsfra kotott szerz6d6sben rendelkezni
kell.

lt
5. Bels6 ellen6rz6s

5.1. A kdzbesze rzesi eljinhsok elok6szftds6nek, lefolytat6s6nak
jelen Kozbeszerzesi Szabfiyzat szerinti
kell ellenorizni.

5.2.

-

6s dokument6l6s6n ak

-

aKbt. 6s

szabtiyszerus6gdt a belsd ellen6rz6s rendszer6ben

lefolytatott kozbeszerzdsi elj6rdsokat a belso ellen6rz6s keretdben dvente t6telesen
ellen6rizni kell, amely kiterjed az eljdrdsok szab6lyszenis6g6nek vizsg6lata melletl az
elbirrllSs szempontjainak kiv6lasztilstra 6s azok 6rvdnyesit6s6re, valamint a szerz6d6sek

A

megkot6s6re, m6dosit6s6ra 6s telj esit6s6re.
a bels6 ellenorzds megttllapitdsait figyelembe v6ve minden 6v jrinius 30-ig
tdjekoztatjaa kdpviselo-testiiletet amegelozo 6v kozbeszeru5si elj6r6sair6l.

5.3. A polg6rmester

V. ZARO RENDELKEZESEK

Ez aSzabillyzat2012. janu6r 1. napjdn lep hat6lyba, rendelkez6seit - a2. pontban foglalt
elt6r6ssel - ahatillyba l6p6se ut6n megkezdettkozbeszeru6sekre, valamint az annak alapjitn
megkotcitt kozbeszerzdsi szerzoddsekre 6s jogorvoslati elj6r6sokra kell alkulmazm.

ABirilIobizotts6gra, valamint a Dont6shoz6ra vonatkoz6 rendelkez6seket a folyamatban l6vo
kdzbeszerz6sekben is alkalmazni kell.

Zhrad6kz

Jelen Szabiiyzat egys6ges szerkezetben tartalm azza 6zd Vdros Onkormdnyzata K1pvisel6testiilete 319/2011. (X11.22.) hatfrozatixal j6vrihagyott Kiizbeszerz6si Szabhlyzatilnak
sziiveg6t, 6s annak 14612012. (X.2.) 6s 236/2013. (IX.26.) hatdrozatokkal elfogadott
m6dositdsait.

6zd, 2013,szeptember 26.
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sz.

filggeldk

Birril6bizottsde kiizbeszerz6s tdrsya szerinti
szak6rtelemmel rendelkez6 tagidnak megbizisa

(kdzbeszerzds tdrgta)

1. A k<izbeszerz6sekr6l sz6l6 2011.6vi CMII. tv. 22. $ (3) bekezddsdben foglaltakra
hivatkozva, Ozd V6ros OnkormdnyzataKozbeszerzesi Szabilly,zat6nak II.3.3. pontja alapjhn
az Onkorminyzat fenti t6rgyri kdzbeszerz6si elj6r6s6ban megbizom az alilbbi szemdlyt, hogy
az elifurisban 'a Biritl6bizotts6g kozbeszerzds tilrgya szerinti szakerfelemmel .rendelkezo
tagjak6nt rdszt vegyen:
Ndv:

Lakcim:
2. Megbizott a megbiz6st elfogadja.
3. A megbizils azelj6r6s

lezilrhsiigtart.

4. Megbizott a

kcizbeszerz6sekrol sz6l6 2011.6vi CVIII. tdrv6ny, valamint Ozd V6ros
OnkormanyzataKozbeszerz6si Szabtiyzathnakalapjhnjogosult 6s k<jteles elj6rni.

Kelt:

Bir 6.l6bwotts 6 g E ln ii ke
(Megbiz6)

Birfl6bizottsdgi tag
(Megbizott)

2. sz. ftiggel|k
Osszef6rhqtetlens6ei

6s,

titoktartfsi nyilatkozat

(kozbeszerzds tdrgya)

Alulirott
N6v:

Lakcim:

Ozd, Vdros Onkormfnyzata, mint Aj6nlatkdro fenti tdrgytt kozbeszerzesi eljarisilal
kapcsolatban, mint az eljdrils el6kdszit6sdbe/eljdrdsba bevont szem6ly kijelentem, hogy velem
szemben a kozbeszerzdsekrol sz6l6 2011. 6vi CMIL torv6nyben (Kbt.) meghathrozott
<jsszefdrhetetlensdgi ok nem 6ll fenn.
Kbt. 24.$
(2) Osszeferhetetlen ,!s nem vehet rdszt az eljdrds ekikdsz{ttisdben ds lefolytatdsdban az
ajdnlatkdrd nevdben olyan szemdly vagy szervezet, amely funkci6inak pdrtatlan ,!s tdrgtilagos
gtakorldsdra bdrmely okbdl, igy killonosen gazdasdgi drdek vqgy az eljdrdsban rdszt vevd
gazdasdgi szereplSvel fenndll| mds kdzos drdek miatt nem kdpes.

(3) Osszefirhetetlen ds nem vehet rdszt az eljdrdsban ajdnlattevfkdnt,

rdszvdtelre
jelentkezdkdnt, alvdllalkoz6kdnt vagy az alkalmassdg igazoldsdban rdszt vevd szervezetkdnt az
ajdnlatkdrd dltal az eljdrdssal vagy annak elSkdsz{tdsdvel kapcscilatos tevdkenysdgbe bevont

szemdly vagy szervezet, ha kdzremilkaddse az eljdrdsban
eredmdnyezheti.

Egyrittal kijelentem, hogy

a verseny tisztasdgdnak sdrelmdt

a fenti kdzbeszerzdsi elj6r6s

sor6n tudom6somra jutott
inform6ci6kat kizhr6lag az elj6r6sban haszn6lom fel, 6s a tudom6somra jutott iizleti titkot

megorzcim.

Kelt:

al6irds

3.

sz.

filggel|k

Bir6l6bizottsrisi i esvzdkiinw kiitelez6 tartalmi elemei
(6rt6kel6 iil6s)

I. Alapvet6 informdcirik

1.

2.

3.
4.
5.
6.

Aj6nlatk6ro megnevezdse
A krizbeszerues tftrgya
ABtuitl6bizotts6g iil6s6nek helye
ABir6l6bizotts6g iil6s6nek ideje
Az eIlilrds megindftSs6ra vonatkoz6 inform6ci6
A jegyz6kcinyv felv6telekor jelenl6v6 szem6lyek

7. Ajfunlattevok megnevezdse
8' A kcizbeszerzdsi elj6r6s cselekmdnyeire vonatkoz6 inform6ci6k (ktilciniisen: aj6nlatok
bont6sa, hi6nyp6tl6s, el6zetes vitarendezds, iratbetekintds, irre6lisan aifunlati elemre
tortdn6 r6k6rdez6s)

II. Eljfrfsi diint6sre irdnyul6 javaslatok

1.

2.

A Bir6l6bizotts6g 6rvdnyessdgre ds alkalmass6gra vonatk ozo javaslatai.
A Birdl6bizottsdg 6rvdnytelensdgre vonatkoz6 javaslatai 6s az ervenytelens6g Kbt. 74.$
szerinti indokol6sa.

IIl. Erdemi diint6sre irrinyul6 javaslatok

l. Az eljtnds eredm6nyes. Az 6rv6nyes aj6nlatot tevo ajdnlattevok kciztil a legalacsonyabb
dsszegri ellenszolg6ltat6st tafialmaz6 / osszessdg6ben legel6nyrisebb ajhnlatot adta (az
eljdr6s nyertese):

2.

Kovetkez6 legkedvez6bb aj6nlatot tevo (adott esetben)
vagv:'

Az eljfrfs

a

Kbt.

76.9

pontja alapj6n eredm6nyrelen.

Kelt:

Jegyz6kiinyvvezeto

Birdl6bizotts69 Elniike

4. sz. fi:iggeldk
..... sz. Birdlati lap /minta/
(a

birdlati lapok a birdlt6bizottsdei iesyz6kiinw elvflaszthatatlan rqsz6t k6pezik)

Birdl6bi

1.

Aj6nlatk6r6 megnevezdse

2. A kozbeszeru5s tirgya
3. Az eljirhs megindit6s6ra vonatkozo
4. Aj6nlattevok megnevezdse
5. Bir6lati szempont meghatfuozisa

inform6cio

6. A Bir6l6bizottstry tagtnak -

az 6rtekel6si javaslatban foglaltak megismerdsdt kovet6
iavaslata az ai6nlattev6k aifnlatainak 6rv6nvess6s6re vonatkoz6an (X-el jelolve):
Erv6nves

Ai6nlattev6

-

Erv6nytelen

Indokol6s:

7. Erv6nyes ajhnlatol tevo aj6nlattev6k

aj6nlatainak ismertet6se:

Ajfnlat 1.
Aj6nlattevo neve
Aj6nlattev6 szdkhelye

Az ajttnlat 6rt6keldsre keriil6 tartalmr elemei
Ajrinlat 2.
Ajdnlattev6 neve
Aj6nlattev6 sz6khelye

Az ajhnlat 6rt6kel6sre keriilo tarlalmi elemei

Ajfnlat

3.

Ajdnlattevo neve
Aj6nlattev6 sz6khelye

Az ajdnlat 6rt6kel6sre kertilS tartalmi elemei

8. A Bir6l6bizottshg

tagSdnak

-

az ertekeldsi javaslatban foglaltak megismerds6t kovet6

iavaslata az eli6rfs eredm6ny6re vonatkoz6an:

Indokolfs:

-

5. sz. filggeldk
Diintdshozatali zdrad6k (minta)

1.

Aj6nlatkdr6 megnevezdse:

2.

A krjzbeszerzes thrgya:

3'

Birill6bizottsdg elniike abftill6bizottshgi jegyzokonyvben meghat1rozott eljfr6si 6s
6rdemi dont6si
javaslatoknak megfeleloen el6terjesai Dbntdshoz6nak,
hogy a k6zbeszerzlsi elj6r6sban a
b ir6l6bizotts |gi j e gy zokcinyvvel azono s tartalmri
dontdst hozzon.

4'

Dtint6shoz6 inditvinyozza

a

tartalmri eredmdny kihirdet6s6t.

5.

Az eljfrhstlezbro

biralobizottsdgi jegyzokrinyvben javasoltakkal azonos

dcintds:

5'1. A kozbeszetzdsi eljrlr6s eredrn6nyes,'az lrvdnyes aj6nlatot tev6 ajilnlattev1k kciziil
a
legalacsonyabb <isszegri ellenszol gilltatdstl risszess6g6ben legel6ny<isebb "aj1nlatot
taftalmaz6
ajfrtlatot tev6 a16nlattev6, azazjelen kdzbe szerzesi
nyertese:
"gara,

5.2. Kovetkez6 legked v ez6bb

aj

6nlatot tev 6 (ado tt

e

setb e

n)

vagv

Az eljtritsa Kbt. 76. $ ........

pontj

a alapjhneredmdnyrelen.

Kelt:

Diint6shoz6

