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6zd Vdros Onkormrinyzatrinak Kdpvisel6-testiilete kdzpdnzek 6sszedi ds hatdkony
felhasznrilasdnal< ds nyilv6nos ellen6rizhet6sdgdnek megleremtdse, tovribbd a kdzbeszerzdsek
sordn a verseny tisztasdg6nak biztositisa drdekdben a kdzbeszerzdsekritl sz6l6 2011, 6vi CVIIL
t6r\6t\y (a tofibbiakban: Kbt.) 22. 5 (1) bekezdeseben meghatitozott kdtelezettsdgdnek eleger
t6ve a kdzbeszerzdsi eljfuasok el6kdszilds6ritl, lefolylatdsdr6l, bels6 ellen6rzdsdnek felel6ss6gi
rendjdr6l, a nevdben eljrir6, illetve az elj6xasba bevont szemdlyek, szervezetek felel6ssegi kdrer6l
6s a kdzboszerzdsi eljdrrisok dokument6l6si rendj6r6l az allbbi szabalyzalot alkotja:
I.
ALTATANOS RENDELKEZf sEK

1.

A Kiiz[eszerz6si Szabd,lyz

t}.^t[ly^

1.1.A Kijzbeszerz6si Szabilyzal l,3't6lya Ozd, VAros Onl(ormdnyzatinak (a tovdbbiakban:
Ajd ldtW/6) a Kbt. hatdlya ala htoz6 iirubeszerz6seire, szolgiiltat6s megrendeldseire, dpitdsi
beruhrlz6saira, valamint dpitdsi 6s szolgaltatdsi koncesszidira (a tovabbiakban eg)Littesen:
kdzbeszerzis), tov{bba terupdlyfu ati elj6r6saira terjed ki.
1.2.

Az Ozd Vrlrosi Polg6rmesteri Hivatal iizemeltetdsehez kapcsol6d6 kdzbeszerz6seke jelen
szab6lyzatot kell alkalmazni.

1.3. Eseti kdzbeszerzesi szabdlyzat szerirt kell eljrimi az al6bbi esetekben:

a)

Aqlennyiben onkormanyzati tulajdonf gazdas6gi ttusas6g ajadattev6kdnt vesz reszt
Aj iinlatk6r6 kdzbeszezdsi elj dr6sriban.

b)

1

Amennyiben Ajrinlatkdr6 mris ajrinlatkdr6 ja'tdra meghatalmazas alapjfur fol)'tal le
ko?beszetzesi eljtuast, vagy titbb aj6nlatk6r6 kdzdsen val6sit meg kdzbeszerzdst olyan
m(don, hogy Aj 6nlatk6r 6t hatalmazzik meg az e1jtu6s lefol)'tatiisAval /Kbt. 21.$ (2)-(3y.

.4. Az eseli kdzbeszen'si szab{lyzatot aPolgtumester hagyj

a

j 6vri.

2. Tdmog4trissal kapcsolatos szabdlyok
2.

1

.

2.2.

Abban az esetben, ha tinogatasra irdn)ru16 ig6ny keriil benyfjt6sra, az ig6ny elbir6l6sa elij[ illet6leg
a t6$ogat6si szerz6d6s Degkiitdse el6tt a kdzbeszerzesi elj6r6s megindlthat6, azonban erre a
kiiriil$dnyre az ajdnlattev6k fiS/elmdt az eljAr6sf megindit6 dokDmentumban fel kell hivni.

Abban az esetben, ha a tiimogat6sra irrnlul6 ig6ny nem kertil elfogaddsra, tgy a Kbt. erre
vonatkoz6 rendelkez6seit kell alkalmazni.

3. Iives tisszesitett kiizbeszeudsi

terv

3.1. AjAnlatk6r6

6ves k6ltsdgvetdsdnek elfogad6s6l kovet6en, legkds6bb a tdrgy6v m6xcius 31.
napj4ig, a kdltsdgvet6sben foglaltak figyelembe vdteldvel, el kell kdsziteni az Ajrinlatkdr6
6ves ijsszesltett kdzbeszezdsi terydt. A telvet a Polgtumesteri Hivatal Telepiildsfejlesztdsi ds

a

Halalyon

killl

helyete: 1462012. 6.2.) halimzat

Vagyongazddlkodrisi Oszt6ly6n beliil mitkdd6 Beruhr26si
touibbiakban: BCS) k6sziti e16 6s a Polg6rmester hagyjaj6v6.

3.2. Az 6ves tisszesilett

a)
b)
c)
d)
e)

a

6s Miiszaki' Csoport

1a

kdzbeszerzdsi tervben rdsziteni kell lesa16bb az al6bbiakat:

lervezett kijzbeszerzes

t{rgy{t,

a teNezett eljAras tipusat,
a tr dzbeszerTds megkezddsdnek tervezen jdoponljart.
a kdzbeszerzds pdnziigyi fondsdt.

akdzbeszeftls becsiilt drtdk6t (AFA nelktl).

3.3. A kiizbeszerzdsi eljdrris

az dves dsszesltett kdzbeszerzdsi terv alapjdn - Ajdnlatkdr6 6ltal el6re
nem 16that6 okb6l el6r11t vrilbzAs esetdben a ten'161 elttu6en is - indithat6. A teNben nem
szerepl6, vagy a tervben foglaltakhoz kepest m6dositott kdzbeszeEds esetdn a tervet az ilyen

ig6ny, vagy vdltozas felmeriildsekor haladektalanul m6dositani kell, megieltilve a m6dosit6s
indokal is.

3.4. A m6dositott

kiizbeszeEdsi

3.5. A kijzbeszerz6si te1v

terel

a BCS

kdsziti el 6s

a Polg6rmester

dsszeAllitdsahoz felel6s adatszolg6ltat6k

ha$/jaj6v6.

a Polgtumested Hivatal

szervezeti egysdgeinek vezet6i, a tervezett vagy folyamatban l6v6 projektek kijeldlt felel6sei,
tdmogatrisb6l megval6sul6 beszerzdsek eset6n a kijeldh projektmenedzser.

3.6. Az

adatszolgAltat6k felelnek:

a)

ten' dsszeiillitdsii.hoz sziiksdges, 3.2. pont szednti ismert
adatok 1egk6s6bb az adott k6lts6gvet6si 6v febru6r 15-ig, a terv elkdszitdsehez sziiksdges
rdszletezettsdgben a BCS r6szdre Staddsra keriiljenek.

b)

Az6rt, hogy - felmeriildstk esetdn - a ktizbeszerzdsi terv m6dositasahoz sziikseges,3.2. pont
szednti adatok ds a m6dosit6s indokol6sa a kdvetkez6 rendes testtileti iilesre t6rtdn6
post6zdst megel6z6en a BCS rdszdre 6tad6sra keriiutin. Az adatszolg6ltatdsi hat6rid6t6l
csak rendkiviili esetben lehet eltdmi.

c)

Az adatszolgAltatdsban foglalt tafialmak, igy kiiliindsen
megfe1e16sdgd6fi, teljeskdriisegddfi .

3.7.

Azeft,hogy

az eves kdzbeszerzdsi

a

beszezds tfugya ds

a

becsiilt drtdk

Akdzbeszetzesi &rvet 6s annak m6dosltdsait az Onkom.inyzat honlapjan kiizze kell tenni.
a BCS gondoskodik. A kdzbeszerz6si tervnek a honlapon a t6rgy6vet kiivet6
6vre vonatkoz6 kdzbeszerzdsi terv honlapor liifi6n6 k6zzdt6tel6ig kell eldrhet6nek lennie.

A kijzzdt6telr6l

3.8. A kiizbeszeEdsi tervet dt dvig meg kell 6riz4i, a meg6zdsr6l a BCS goldoskodik.
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A KbzBEszERziisI ELJARLSBAN Rf,szT vEV6 szEMf LYEK, sz_llRvtrztrTEK
1. Beruhdzrisi ds

Miiszaki6 Csopolt

1.1. A kt zbeszezdsi elj.tuis
1.2. Amemlben

lefol)'ta16sa a BCS feladata.

a beszerzds

tirgya szerinti, vagy egydb

a Kbt-ben definidlt szak6rtelem hi6nya
meriil fel, a Telepiildsfejlesztdsi 6s Vagyongazd6lkod.{si Oszt6lyT vezet6jdnek javaslatdra a
jegyz6 a BCS tagjait - eseti jelleggel - a hidnyz6 szakdrtelmet biztosit6 dntom6nyzati
munkat6JsaklGl egdszitheti ki. Ebben az esetben a BCS-be igy bevont munkat.irs a bevoniisa
szerinti elj6rdsokban az dltala nyijtotl szakdrtelem nyijtris6val, teljes kiidien osztozik a BCS
Ieszerc el6irt feladatok elv6gz6s6ben, illetve felel6ss6gi kOrijk v611a16s6ban. A szakdrtelem
BCS-n belnli biztositdsa mell6zhet6, amennyibet an aBft|l6bizntlsAg Gt tovatbbiakban: BB)

tagabiilositja az

adott eljdrAs elitk6szitdse 6s lebonyolit6sa sor6n.

1.3. ABCS feladata:

a)A

beszerzds ttugyrinak, &tdkdnek, saj6toss6gdnak ds egydb, az elj6r6st befolydsol6
k6riilmdnyeknek a frgyelembe vdtelevel javaslatot tesz az alkalrrlz kivi!|lt
Litzbeszerzesi eljdrds fajrdjdra.

b)A konl<rdl eljdrds el6kdszitdse sor6n a rdszvdteli/aj6nlati felhivas teNezete

6s az althoz
kapcsol6d6 dokumentdci6 dsszerillitrsa, a BB-vel egyiittmiikddve.
c) Az aj1nlatl, (rdszvdteli) felhivas kOzzetetelelmegkiilddse el6tt ellerjegyezteti a felhivAsr
pdnziigyi szempontb6l
BB pdnzugyi, miiszaki szempontb6l BB miiszaki
szakdrtelemmel rendelkez6 tagjrival.s
d)A BB j6v6hagyAsat kiivet6en intdzkedik a hfdetndnyek kdzzdtdteldr6l, megkiilddsdrdl,
e) A dokument6ci6t az ajdnlattev6k rendelkezdsre bocs6tj a.
0 A dokument6ci6 m6dositdsa esetdn gondoskodik amak kiizz6tdteldr6-.
g)Az aj6nlatok elkdszitdse 6rdek6ben ir6sban feltett kdrddseke, az drintett szaktedilettel
folltatott egyeztetdst kiivet6en megkiildi a v6laszoka1.
h)El6k6sziti az ajlr,latok drtdkelds6t 6s kiizbeszerzdsi szakmai segitsdget ryrijl a BB
mun.k6i6hoz.
i) Az aj6nlalok elbir6l6sdt kdvet6en a nyertes ajanlattev6vel va16 kapcsolafelvdtel, a
szerz6d6sek el6kdszitese, hirlnyz6 dokumentumo! igazol6sok bekdrdse, a szerz6dds
kozzetetele.
j) A szerz6d6sek teljesitdsdt/ €szteljesiteset kdvet6en a kifizetdsek el6kdszitdse.
szerz6ddsek teljesitdse, tdszteljesit6se, m6dositdsa esetdn
kdzbeszez6si
hirdetndnyek 6s t6j€koztat6k megj elenteldse.

a

k)A

a

a

2, Megbizott sz k6rtd
2.1.

6
7
3

A kbzbeszerzdsi eljdrrisba a Kdzbeszerzdsek Tan6csa dltal vezetett n6vjegyzdkben

szerepl6
hivatalos ktizbeszeEdsi tan6csad6t 6s/vagy egydb szakdt6t (tovdbbiakbani megbizott szakdfiii)
lehet bevonni. A megbizott szak&tii fe1ada1,6t szerz6d6sben egydrtelmiien rdgzlteni kell. A
megbizott szakdd6 ds a BCS az eljfuAs alatt egynis folyamatos tAi,koztallsata kdteles. A
kapcsolattarliisr6l a megbizott szakdrt6vel kdtijtt szez6ddsben rendelkezni kell.

M6dosirofta: 14610

12. {X.2.) hal6roar
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2.2.Megbizott szak6fi6 ig6nybevdtele esetdben a BCS feladatait a megbizott szak6rt6 l6tja el, a
BCS feladata ebben az esetben a kapcsolattarl6s, a dokument6ci6k egyeztetdse.
2.3. Epitdsi beruhrzis trtugyti kdzbeszerzds esetdben - amennyiben a projektben nem kdtelez6 a
miiszaki ellen6r r6szv6tele, vagy a miiszaki ellen6r mgg nem keriilt kivalasztdsra - a beruhdzds
miiszaki feliigyeletet 6s a me$ende16 kdpviselet6t a BB miiszaki szakdrtelemmel rendelkez6
tagja lAtja el.e

3.

Ktizbeszerz6si Birdl6bizottsig

3.1.

Az

ajimlati/tlszvdteli felhiv6s teNezett feltdteleinekro j6vrlhagy6sa, tov6bb6 az aj6nlalok
elbliil6sa a BB feladata.

3.2. rrA BB rilland6 tagiai:

3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3

.2.5

.

P6nziigyi 6s Gazdasdgi Bizottsig Elniike
iigyrendi, Igazgatdsi 6s Renddszeti Bizottsig Elndke
Oktatisi, Kulturdlis 6s Sport Bizottsig Elniike
Eg6szs6gligyi, Szocidlis 6s Munkahelyteremt6sir2 Bizotts6g Elniike
Jegyzfi

3.2.6. Aljegyzf
3.2.7. Polgdrmesteri Hivatal P6nziigyi Oszt6lyfn.akaezetfie
3.2.8. 6zdinvest onkorminyzati vas/onkezel6 6s Beruhrizdsszervez6 Kft iigj,ryezet6iel3
3.2.9. A BB 6lland6 tagia tovdbbi k6t f6, a K6pvisel6-testiilet eglredi h^tiroz^tfval
megvflasztott tinkormdnyzati k6pviscl6.
3.3, A BB beszezds tdrgya szerinti szak€rtelemmel rendelkez6 eseti tagj6t a BB Elndke bizza meg
az eljiLrisban #szvdtelre. Az elj.ir6sba igy bevont megbizott BB tag a bevon{sa szerinti
elj6r6sokban az dltala nytjtott szakdrtelem nyfjt6s6val, teljes kdriien osztozik a BB rdszdre
el6irt feladatok elvdgz6sdben, illetve felel6ss6gi kijttk vallal6s6ban. A megblzott tag
rdszvdtele me116zhet6, amennyiben a szakdrtelmet a BB egy Alland6 tagja biztosilja az adott
eljrilis el6k6szit6se 6s lebonyolit6sa sor6n.
3.4. A BB tagjai kdztil elndkitt 6s elniJkhely€ttest v61aszt. A BB akf(or hatArozatkdpes, ha tagjainak
titbbsdge jelen van. A dijntdseket egyszedi sz6tdbbsdggel hozzdk, szavazategyenl6s6g esetdn
az Elndk szavazata diint.
3.5. A BB munkdj6t iildsein v6gzi, me1y,r6l jegyz6kitnla? k6sziil. Ajegyz6ktinyvhdz melldkelni kell
a BB ir6sbeli szakvdlemenydt 6s a tagok indokoldssal ellitott birahti lapjait, valamint a
diintdshozatali zdradekot.
3.6.

A BB iildsdn a BCS egy tagja
ndlkiil rdszt vesz

es e116tja az

6s a megbizott szakal6 konzultdci6s jelleggel, szavazati

jog

adminisztativ feladatokat.

3.7. A BB ii16s6t dsszehiv6 meghiv6t eleLtronikus riton kell kikiildeni rlgy, hogy azt a meghivottak
meghiv6 retrdkivtili esetben 2
az iil6s el6tt legalibb 3 munkanappal megkapjdk.

A

Beilrtatta:

1

4612 01

2. (Jl.2.) hatirozat

Mddoslio(a: 146/2012. {X 2.) halaroat
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M6dositotla: 22512014. (xll.19.) nallnozal
Mrjdositotta: 146,2012. (X.2.) hatirczal

munkamppal az iildst megel6ztien is kikiildheti!, ebben az esetben a bizottsdgi tagokat
telefonon is drteslteni kell.ia
3.8. Europai Uni6s t6mogatdsb6l megval6sul6 k'zbeszerzdsi elj^tlsok esetdben a BB itsszetdteldre
az irdnyadd kiildn j ogszabrily rendelkezdseit is megfelel6en alkalmazni kell.
3.9.

A BB

4,

bzaKlnal

rilland6 tagiait havi tiszteletdij illeti meg, melynek mAtdke a kdztisztvisel6i
illetm6nyalap 2,5-szerese. A Diint6shoz6 dijaz6s szempontjdb6l az rilland6 BB tagokkal egy
elbir4l6s a16 esik.

zsul

4.1. Amennyiben Ozd Vrlros Onkormdnyzata kdzbeszerzdsi eljfudsaiban az dsszessdg€ben
legel6nytjsebb aj6nlat kiviilasztdsa Adek6ben szakmai btu61ati reszszempontot is alkalmazni
kivdn, a r6szszempontol a polgtumester diintdse alapjdn szakmai zsiiri is 6rt6kelheti. A zsiiri
tagjait a PolgArmester ir6sban k6d fel.
4.2,

A

zstr'r szakmai biralatdnak m6dszer6t az ai6nlati dokumentaci6nak r6szletesen kell

tafialmaznia.
4.3.

A zsilri tildsdt a Polgamester hivja dssze, legk€s6bb a BB &tdkelit iil6s6nek id6pontj6t
megel6z6 harmadik munkanapra. Az i16sr6l jegyz6kijn].v kdszi.il.

4,4,4 zstti tagiai az 6rt6kelds solin bir6lati lapot kijtelesek kitdlteni,

ezen szdvegesen 6s
szimszerfisitve is drtdkelniiik kell az adott ajanlalot. Amennyiben az aj6nlatok 6rtdkel6se
sorbarendezds vagy pontkiosdas m6dszerdvel tdrt6nik, a zsfuinek a bir6lati lapon indokolrria
kell, hogy az adott ajanlat mi6rt azt a helyet foglalja el a kialatitott sor.rendben. A bir6lati lapok
ajegyz6kiinyv elvrilaszthata an mell6klet6t kdpezik.

4.5. A zsiiri az 6rtdkel6 iil6sen kialakitottjavaslatat iresban ter.jeszti a BB
4.6.

e16.

Az ad,oft rdsszempont vdgleges pontsziima a zsfui dltal kialakitott pontsz6m, e^ veszi
figyelembe a BB az ajrinlat drtdkeldsdndl. A BB - amennyiben nem l6tja megalapozottnak a
szakmai zsiiri iriisbeli v6lemenydt tovribbi indokolist, illet6leg a javasolt sorrend
feliilvizsg6lat6t kdrheti a zsituit6l. A BB a szakmai zsiid 6ltal vdgs6 javaslalkdnl megadott
sorrendet megvitatja, ds ddnt annak elfogad6srir6l.

-

5.

Diint6shoz6r6

5.1. Az elj6rds

eredmdny&61 illetve eredm6n]'telensdg6r6l, a nyertes ajanlattev6 szemdly6r6l a
Polgiimester ddnl.

5.2. A BB diint6si

'"

javaslatrit a BB Elniike tedeszti a Ddnt6shoz6 el6.

Modosilotla: 146/2012. (X.2.) hat{rozt
15 Oeinattar t+OaO iU.
1X.2.1 hatirczat
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Szimoz6sal n6dositofta: 14 6D012. (X.2.) har&obt

III,
A K6ZBESZERZESI ELJARj.S LEFOLYTATASANAI( SZABiLYAI
1. A kiizbeszerz6si eljrris el6k6szit6s€

1.1. A kdzbeszerzdsi eljAras el6keszit6se, a felhiv6s

6s a dokumentdci6 elk6szit6se, az ajrinlatok
drtdkel€se sorrin 6s az eljiir6s mds szakasz6ban az ajanlatkdrd nevdben eljdr6, illetdleg az

eljfudsba bevont szem€lyeknek 6s szervezeteknek megfelel6 - a k6zbeszeflds tirgya szerinti,
kdzbeszerz€si, jogi 6s pdnziigyi - szakeftelemmel kell rendelkezniijk.

1.2. A tesz\el€li / ajanlati felhivds terr'ezeteket

6s a dokumenteci6 tervezett feltdteleit a BCS
kdszlti e16. T6mogatasb6l megval6sul6 beszerz6sek esetdn a kijelijlt projektunenedzser a
pilyazatlal \a16 ntegfelelds szempontjeb6l vdlemdnyezi a teNezeteket. A r6szv6teli / ajrinlati
felhivds tervezett felLdreleit a BB hagljajov6.rT

1.3. Hirdetneny kdzzeietele n6lkiil indu16 eljtuas esetdben az alanlatl'tebe felhivni kivdrll
szervezetekr6l, szem6lyek6l a BB javaslatdra a Polg6rmester dijnt.

1.4. Haa rdszvdteli

/

ajrinlati hatdrid6 letehe el6tt a felhivris vagy a dokument6ci6 drdemi
m6dositas4 hi6nyp6tl6sa v6lik sziiksdgessd, a BCS 6ltal el6k6szitett m6dosilott hirdetmdn].t
a BB hagyjaj6vri.

2.

Az ai6nlatok felbontdsa

2.1. Az aj|rlatok

felbontdsdval kapcsolatos feladatok ell.it6sAt a BCS vdgzi. Feladata 6s
felel6ssdge a rdszvdteli jelentkezdsek 6s az ajdnlatok felbont6sa, 6s azok jogszab.ily szednti
tartalmrinak a bodasi eljdnison tdfidn6 ismetetdse.

2.2. A BCS

feladata a bonl6si eljfu.is, illetve a bont6si eljarason elhangzottak jegyz6kiinlvezdse,

tovdbb6 ajegyz6kdnl.vnek a Kbt-ben e16i1t hattuid6n beliil valamennyi rdszvdtelrejelentkez6
ds ajrinlattev6 rdszdre tijfi6n6 kdzbesitdse.

2.3.

3.

Megbizott szak6fi6 igenybevdtele eseldben lehettisdg van az ajdnlatok megbizott szak6rt6
szdtrJrely6n tdrt6n6 felbont6sdm. Ebben az esetben a 2.7. 4s a 2.2. pontban ismertetett
feladalok 6s az azokb6l ered6 felel6ssdg a megbizott szakdrt6t terhelik.
Ar6szv6telijelentkez6sek/aj.inlatok6ndkel6se

3.1. A

rdszv6teli jelentkezdsevajrinlatok 6rtdkeldsdnek kerel6ben a BCS a BB-vel
egyiithniikddve elvdgzi a rdszvdteli jelentkezdsevaj6nlatok lartalmi ds formai ellen6rzdsdt,

tov6bb6 amak vizsgrilatdt, hogy azok megfelelnek-e a felhiv6sban, a dokumentdci6ban ds a
ghatrirozott feltdteleknek.

j ogszabrilyban me

3.2. A

BCS a felhivdsban foglaltak alapj6n, valamennyi rdszv6telre jelenlkezii/ajrinlattev6
szilmii€ azonos feltdtelekkel - a Kbt. rendelkezesei szerint - gondoskodik a hirnlp6tlasi

felhivds ijssze611it6stu61, ds annak megkiildds6r6l.

3.3. A BCS a BB-vel egyiittmtikddve

gondoskodik a hi6nyp6d6si felhivAs alapjAn bedftezett
formai
ellen6rzdsdr6l.
iratok. dokumentumok lartalmi,
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3.4.

a)
b)
c)
d)

A BCS elvdgzi a r6szvdtelre jelentkezii/ajdnlattev6 fel6 a Kbt. rendelkezdsei szerinti tovribbi
Iiszti86 leyelezest kiildndsen az a16bbi esetekben (anennyiben ez a bir6lat sor6n
sziiksdgessd viilik):
nem egydrtelmii kijelentdsekre va16 r6k6rdezds
irrerilis ajrinlati elemre va16 r,kdrdezds
szAmitasi hibdk javitAsa
fomrai hib6k aj6.nlatk66 61ta1i javitrsa

3.5.

T6rgyal6sos eljtuas esetdn a t6rgyalason kdtelez6en resd vesz a BB elndke, pdnziigyi,
miiszaki 6s kdzbeszerzdsi szaLdrtelernrnel rendelkez6 tagja. A tdrgyal6son a polgamester,
a BB tagiai ds a projektmenedzser rdszt vehetnek.r8 A targyatds levezetdsdrdl a BCS
gondoskodik. A t6ryya16s sor6n elhangzottakr6l a BCS jegyzdkiinlvet rillit ki.

3.6. A BB a rdszvdteli

jelentkezdsek6l 6s ajrinlatok6l

,

a BCS bevon6s6val

reszletes

dsszefoglal6 drtdkelii anyagot kdsziL, amely tafialmazza a Ddnt6shoz6 rdsz6re a ddnt6si
javaslatot.

3.7.

Ha a felhivasbar eldirt id6pontra a rdszvdteli jelentkezdseket, illetve ajrnlatokat elbirdlni
nem lehet, a rendelkezdsre 6116 hatirid6 egy alkalommal meghosszabbithat6re.

3.8. Az

elbir6ldsi hat6rid6 meghosszabbitds{rdl 6s annak indokair6l s2616 tajlkoztatAs
megkiilddsdr6l, tovdbba ha szi.iks6ges, az ajarlattev6k ajdnlati kiitdttsdge fenntaftasam
vonatkoz6 nyilatkozatdnak bekdr6sdr6l a BCS gondoskodik.

4. Ttj6koztatds

az

aj{nlatk6r6 diint6seir6l

4.1. A

BCS kdteles a rdszvdtehe jelentkez6vajadatteviit irdsban t6jdkoztatni a #szvdteli
szakaszleljAtds eredmdny6r6l, az elj'tas eredmdn]'telens6g6r6l, a rdszvetehe
jelentkez6/ajanlattevti kizar6stu6l, a szetzbdes teljesitesere val6 alkalmatlansfgAnak
megdllapit.is.t6l, a r6szv6teli jelentkezds/ aj6nlat egy6b okb6l titrt6nl 6rv6n),telennd
nyilvAnitestu6l, valamint ezek dszletes indokrir6l, az err6l hozott ddntdst kijvet6en a lehet6
leghamarabb, de legk6s6bb hrirom muntanapon beliil.

4.2. A BCS a rdszvdteli jelentkez6sek/aj6nlatok

elbir6ldsrinak befejezdsekor a 4.1. szerinli
blekoztat{st az ft6sbe11 iisszegezesnek minden rdszvdtelre jelentkez6/ajdnlattev6 r6sz6re
egyidejiileg, telefa,non vagy elektodkus riton tdrtdn6 megkiildds6vel teljesiti.

5.

Iratbetekint6s biztositdsa, el6zetes vitarendez6s

5.1. Ameturyiben valamely rdszvdtelre jelentkez6/ajdnlattev6 iralbetekint6st vagy
vitarendezdst kezdem4nyez,

a

el6zetes

Telepiildsfejlesztdsi-6s Vagyongazdrllkod6si20 Osztiily
vezet6je a kezdem6nyez6 irat be&kezdsdt kdvet6en azonnal rendelkezik a folyamatban rdszt
vev6 munkat6rsak szemelydr6l 6s az iratbetekintds biztositdsa / el6zetes vitarendezds
kdfiknenyeirtjl.

5.2.

Amennyiben az iratbetekintdssel / el6zetes vitarendezdssel drintett elidlisban kiils6 szakdrt6
keriilt bevonrisr4 az e1626 pont szerinti feladat a kiils6 szakert6hdz d;legdlhat6.

t3 Mdddftottai 14612012.

(L2.) hattrozar

re

Mbdosltotra: 146/2012. (X,2.)
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5.3.

Amennyiben az iratbelekintds/ eldzetes vitarendezes a kiizbeszerzdsi eljfuds fe1t61e1ei vagy
eredmdnye m6dosit6sara vonatkoz6 kiivetkezmdnyeket vol1 maga utdn, a dtjnt6shozatali
folyamatban resd vev6knek a rendelkez6sre 6116 id6tartamoka tekinlettel rendkiviili
siirg6ss6ggel kell ellanria feladatait, meghoznia diJntdseit.

6.

Szerz6dtskitl6s 6s a szerzddes m6dositisa

A kiizbeszesdsi

A

6.1.

Et-tezelt feltdteleitszez6d6stervezetet a BCS kdsziti el6,
polg6mester
irja ala.
kdzbeszerzdsi szerztjddst a

6.2.

Eredm6nyes kdzbeszerzdsi eljards esetdn a kiJzbeszerzdsi szerz6d6s megkdtds&e a Kbt.
el6iriisai szerint - a Ddnt6shozo elj6.r6st 1ezar6 ddnt€sdnek megfelel6en - keriilhet sor.

6.3.

A

6.4.

Amennyiben kdzbeszerzdsi szerz6d6s m6dositrisdra / teljestilEs&e / rdszteljesiildsdre keritl
sor, a projekblenedzser, annak hirinydban az Ontonninyzat / Polgrirmesteri Hivatal illetekes
szervezeti egysdge a dokumentumok egy m6solati p6ldAny6l halad6ktalanul megkiildi a BCS
r6sz6re, mely gondoskodik annak Kbt.-ben el6irtak szerinli hirdetrndnyi megjelentetdserol. 'zr

7.

A kiizbeszerzdsi elj{r6s nyilvdnoss{ga

sz,erzodes

kijzbeszerzdsi szez6dds m6dosit6sa kizdr6lag a Kbt. 132.S-tban meghattuozott okb6l
kezdem6nyezhet6 a BCS-n61. A kdzbeszerz6si szerz6d6s m6dositasdnak el6k6szitdse a BCS
feladala.

A Kbt. 31.S szerinti

adatoknak
kiizzdtdteldriil a BCS sondoskodik.

az

Onkormenyzat honlapjrin hatdridtiben liirtdn6

rv.
A K6 ZBI,SZERZE.SSEKKEL KAPCSOLATOS FELADATOK,
FELEL6SSfGI REND

I.

1.1.

Az

al^lk6r6 nev6ben
^j
kapcsolatos
szabdlyok

Az

elj{r6

6s az eljdrfsba beyont szem6lyekkel, szervezetekkel

aj6nlatk6r6 nev6ben eljrir6 6s

az eljdr.isba bevont szemdlynek, szenezetnek

a

kdzbeszerz6si eljarris el6kdszitdsdben, lebonyolitds6ban, illetve annak bels6 ellen6zdsdben
val6 rdszv6tele el6tt ijsszef&hetetlensegi 6s titoktafidsi nyilatkozatot kell kitiiltenie.
1.2.

Az

dsszefdrhetetlensdgi ds titoktartasi nyilatkozatokat
dokumenrumdval egyiln kell nl lvdntanani.

az adott kdzbeszeues iratainak

A jogorvoslati eljdrdssal kapcsolatos feladatok

2.t. Az Ontormrlnyzat kdzbeszerzdsi eljfu.isait fuint6, a Kdzbeszerzdsi Ddnt6bizotts6g el6tt
indultjogoryoslati eljturisr6l ajegyzti legkds6bb
beltji k6leles a polgdrmesten ldjdkozlami.

2t M6doslroftlr
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2.2. Megblzott szakdrtii igdnybevdtele esetdn az elj6rdssal szemben inditott

kdzbeszerzdsi
ddntclbizottsdgi, illet6leg bir6srigi eljrirrisban az Aj6nlatk6r6 kdpviselete a megbizott szakal6
feladata, egydb esetben az dntormAnyzat jogi kdpviseletdr6faz adott etj6rdsban a jegyz6
javaslatdxa a polgirmester diJnt.

3.

Akizbeszerz6sieljdrdsokdokumentdldsa

3.1.

A

kdzbeszerzdsi eljrirdsokat azok el6k6szitdsdt6l az eljrirds alapjdn megkdldtt szeE6dds
teljesitdsdig idsban dokumentilni kell. Az eljrirds e16k6szitdsdve1, lefolltat6srival 6s a
szerz6dds teljesitdsdvel kapcsolatban keletkezett 6sszes iratot a kdzbeszerz6si eli6r6s
lezwul6sdt6l, illet6leg a szez6dds teljesitdsdt6l szamitott itt dvig meg kell 6rizni- Az
iratok megdlzdsdrt a BCS felel6s.

3,2, Az

eljar6sok lefol)'ta16s6val kapcsolatban feline 116 valamennyi adminisztflici6s

kdtelezetts6g a BCS-I, megbizott szak6fi6 igenybevdtele esetdben a megbizott szak6rt6t
terheli.

4.

Akizbeszerz6sieljdr{sokfelel6ss6girendje

4.1. A Ddntdshoz6 felel minden, a ktizbeszerz6si

eljdxAs folyamdn hozott,

elj6*ist lezrir6, illetve

t esz,r eteli szakaszl lezrir6 datntds6rt.

4.2. A BB tagjai

egyiittesen felelnek az ijnkorm|nyzat jelen szabllyzatban foglalt feladatdnak, e
szab6lyzatnak, valamint a Kbt-nek ds a vonatkoz6 jogszab6lyoknak megfelel6 teljesit6sddrt,
valamint a kdzbeszerzdsi eljrirds lefolltatasahoz sziiks6ges, tovdbba a kdzbesze;dsi eljdrds
alapjdn megkdtdtt szerzddds tdrvdnyessegddrt.

4.3. A BB tagjai egyilttesen

4,4.

felelnek az egyet6rt6 szavazatukkal t6mogatott bizotts6gi iavaslatdrt.

Megbizott szakdlt6 felkdrdse eset6n a szak6rt6, illetve az iltila t6mafelel6skdnt kiieldlt
szem6ly felel az riltala adottjavaslatat ds az eljArris Kbt. szerinti lefobtatisddfi.

4.5. A megblzott

szak6rt6 felel minden olyan neki felr6hatd int6zkedes6rt, mulasztdsAt, illetve az

abb6l szrirmaz6 kir, kdltsdg, blrs6g megfizet6s66rt, amely a jogszabrilyi el6ir6sok be nem
fol'.trh keletkezik.

tartrisa

4.6.

Akdzbeszerz'si szabAlyzatbar foglaltak megsdrtdse esetdn a felel6ssdg megdllapitisa csak
feh6hat6s6gon alapulhat.

4.7. Amennyiben

a Kdzbeszerzdsek Tandcsa Kdzbeszerzesi Diinl6bizotts6ga a felel6ss6gi rend
alapjAn konladt szem6llyel szemben
kivdve a 4,8. pontban megjeldlteket birsfg
kiszab6s6r6l int6zkedik, a bi66g megfizetdsdt az dntomiinyzat 6tv611a1ja. Ha a felr6hat6
magatartds egyben k.ttdritdsi vagy fegyelmi felel6ssdget alapoz meg, igy ezen eljrirrisok
Jelol5.tardsdt6i nem lehet ehekinleni.

-

4 8. A kiizbeszerz6si eljdxds sor6n kdaemlikiid6 megbizott szakdrt6 az dltala konkldt kdzbesze*dsi
eljrirdsban okozott k6rokdf a polgriri jog szab|lyai alapj|t felel. Ene vonalkoz6an a
megbizott szakert6vel a feladat ellil6srira kdtdtt szerz6desben rendelkezni kell.

5. Bels6 ellen6rz6s

elj6r6sok el6kdszitesdnek, lefolyatdsdnat 6s dokument dsanak aKbt.6s
jelen Kiizbeszerz€si Szab'lyzat szei/]tl - szab6lyszerilseget a bels6 ellen6rzds rendszerdben
kell ellen6rizni.

5.1. A kiizbeszerzdsi

5.2. A lefolyatott kdzbeszeEesi eljArasokat a bels6 ellen6rz6s keretdben dvente t6telesen
elleniirizni kell, amely kiterjed az eljrirrisok szabdlyszeriisdgdnek vizsgrilata mellett az
elbir6lls szempontjainak kivrilaszlisrira 6s azok drvdnyesitdsdre, valamint a szerz6d6sek
megk616s6re, m6dositasaru 6s leljesites6re.

5.3. A polgfumester

a bels6 e1len6rz6s meg6llapit6sait figyelembe vdve minden 6v

jrlnius 30-ig

tajdkoztatja a kdpvisel6-lestiiletet a megel6z6 6v kdzbeszerzdsi e1j6rdsair6,.

v. zTR6 RENDELKEZfSEK

l.

Ez a Szab'lyzat 2012. jaru'r l. napjrin l6p hat6lyba, rendelkez6seit - a 2. pontban foglalt
eltdrdssel - a hatrlyba ldpdse u16n megkezdett kiizbeszerz6seke, valamint az annak alapjAn
megkdtdtt kdzbeszez6si szerz6d6seke dsjogorvoslati eljdrdsoka kell alkalmazni.

2.

A Bir6l6bizotts6gra, valamint

a Ddnt6shoz6ra vonatkoz6 rendelkez6seket a folyamatban ldv6

ktizbeszerzdsekben is alkalmazni kell.

Zirad6kt

\

Jelen Szabilyzat egyseges szerkezetben t afialmazza 6zd 6ros dnkormrinyzata K6pvisel6testiilete 319/2011. (XlL22.) h^t6roz tdval j6vdhagyott Kijzbeszerz6si Szab{$zatinak
sziivegdt, 6s annak 14612012. (X.2.),23612013, $X,26.) 6s 225D014. (X[.19.) hatdrozatokkal
elfogadott m6dositdsait,

Ozd,2014. december 19.

Q*(ax
->r-

wv
0t

',

^s
<>/

).

sz.

fuggeldk

Bir{l6bizottsde kiizbeszerz6s t6rwa szerinti
szak6rtelemmel rendelkez6 tagi{nak megbizisa
(k6zbe szetzd s tltr g) q)

l. A kdzbeszerz6sehiil

sz6l6 2011. 6vi CVI . tv. 22. g (3) bekezddsdben foglaltakra
hivatkozva, Ozd Vrlros Onkomanyzata KiJzb eszetzlsi Szabliyziti,nak U.3.3. pontja alapjiin az
Onkormrinyzat fenti t6rgyt ktjzbeszerzdsi eljrirds6ban megbizom az alabbi siemlly,iogy az
elj6r6sbar a Bir6l6bizofisAg kdzbeszezds tdxgya szerinti szakdrtelemmel rendelhez6 tagjat6nt
rdszt vegyen:
Ndv:

2. Megbizott a me gblzdst elfogadja.
3

.

A megbiz's az eljatls leztulsd.ig tafi,

4.

Megbfuott a kdzbeszerz dsekr6l s^16 20ll.6vi CV I. tijrvdny, valamint 6zd Vriros
OntomAnyzata Kdzb eszerzesl. Szabilyzatfmak alapj 6n j ogosult ds kdteles elj rimr.

Kelt:

Birdldbizottsf g Elniike
(Megbiz6)

Birdl6bizottsrigi tag
(Megblzott)

2.

sz.

Jiiggelik

Osszef6rhetetlens6ei 6s titoLtart6si nvilatkozat

(kijzb

es

zelzis tdr g)a)

Alulirott
Ndv:
Lakcim:

6zd Vriros onkormdnyzata, mint Aj6nlatk&6 fenti tirg},lr

kiizbeszez6si eljrlr6sdval

kapcsolatban, mint az elj6r6s el6k6szitds6be/eljrir6sba bevont szemdly kijelentem, hogy velem
szemben a ki,zbeszerzdsek6l s2616 2011. dvi CVIII. tiiN6nyben (Kbt.) meghatdxozott
t sszefdrhetetlens6gi ok nem rill fenn.

Kbt.24.S

(2) Osszefethetetlen ds nem whet ftszt qz eljAafu el'MszftAs'ben ds lefolytatdsdban az
ajdnlatkdrd nevdben olyan szemlly tagy szenezet, amely funkci6i akpd/tatlan is tdrg)ilagos
gtakorldsdra bdrmely okb6l, ip kiild dsen gazdaslrgi irdek vagt az eljdt'dsban riszt vet6
gazclasdgi szerepltt el fenhdll' uds kdzijs 6ldek miatt nem kApes.

(3)

Osszef4rhetetlen As nem 'rehet riszt az eljdrdsban ajdnlatteldkAfi, rdszvitelre
jelentkezdhtnt, abdllalkozdkdnt vagy az alkalmassdg igazoldsdban rdszt vevd szelvezetwnt az
ajdnlatkerd dltal az eljdrtissal tag) annak el66szitisivel kapcsolatos tuvAkenysdgbe bevont
szemdly vagy sze^)ezet, ha kazremtkdddse az eljdrdsban a t'erseny tisztasdglrnak sdfelh'lt
eledm'nyezheti.

Egytttal kijelentem, hogy a fenti kdzbeszerz6si eljfuas sordn tudomAsonrajutott inform6ci6kat
ktzaftlag az eljSiasbat haszn.ilom fel, es a tudomrisomra jutott tizleti titkot megdzdm.

Kelt:

aliirts

3.

sz.

ftiggelik

Biril6bizottsigi iesyz6kiinw kiitelez6 tartalmi elenei
(6rt6kel6 iil6s)

I. Alapvet6 informdci6k

1. Ajrinlatkdr6 megnevezdse
2. A kijzbeszetzes txgya
3. A BirAl6bizotts6g i.ilds6nek helye
4. A Birel6bizoftsag iildsdnek ideje
5. Az eljAds megindit6sam vonalkoz6 inlorm6ci6
6. A jegyzdkitn]'v felvdtelekorjelenl6v6 szem6lyek
7. Aj dnlattevdk megnevezese
8. A kdzbeszezdsi elj6r.ls cselekmdnyeirc vonaikoz6 infomAci6k (kiildn6sen:

ajadatok
bontisa, hi6n1p6tl6s, el6zetes vitarendezds, iratbetekintds, ire6lisan aj.inlati elemre t6rt6n6
rak6rdez6s)

II. Eljrrdsi dttnt6sre irdnyul6 javaslatok

1. A Bir6l6bizotts6g Alr'6nyessdgre 6s alkalmassegra vonatkoz6 javaslatai.
2. A Bir6l6bizottsfg drven'.telensdgre vonatkoz6 javaslalai 6s az &vdnltelensdg Kbt.

74.S

szednti indokolasa.

III. f,rdemi diint6sre ir6nyul6 javaslatok

1. Az

eljtu6s eredmdnyes. Az eNenyes ajdrlatot tev6 ajedattev6k kdzi.il a legalacsonyabb
tisszegii ellenszolgriltatAst tafia1maz6 / dsszessegdben legel6nydsebb ajtutatot adta (az
e1j6r6s nyertese):

2.

Kdvetkez6 legkedvez6bb aj/nlalotteyl (adott esetbe

)

vw:
Az eljdrds

a

Kbt. 76.$ ... ..... pontja alapjdr eredmdnltelen.

Kelt:

Jegyz6kdnlaryezetd

Biril6bizottsdg Elndke

4.
...,.
(a

2.
3.
4.
5.

fuggelik

Bir6lati lap /minta/

birdlati lapok a birdl6bizottsdei i€svz6kiiNry elvilaszthatatlan r6sz6t k6pezik)

Bir:i|ibi
1.

sz,

sz.

tasia:

A,jrinlatk6r6 megnevez€se
A kdzbeszenes largya
Az eljdrAs meginditdsara vonalkoz6 informici6
Aj 6nlattev6k megnevezese
Biriilati szempont meghatArozAsa

6. A Bi(il6bizottsAg tagj6nak -

az ertdkelesi javaslatba.n foglaltak megismerdsdt kiivet6
iavaslata az aiinlattev6k aidnlatainak 6rv6nyessds6re vonatkoz6an @-el jeldlve):
Drv6nyes

Ai rinlattev6

Erv6nvtelen

Ildokolis:

7.

Ervdnyes ajdnlatot tev6

ajA attev6k ajdnlatainak

ismertetdse:

Ajdnlat 1.
Aj6nlattev6 neve
Aj6nlattev6 szdkhelye
Az ajfuiat &tdkel|sre keriilti tartalmi elemel

Ai

atz.

Ajdnlattev6 neve
Aj.inlattev6 szdkhelye
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