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5. Dontdshozatali zfuadek lmtnlal
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felhaszndl6s6nak ds nyilv6nos ellenorizhetosdg6nek megterentdse, tovdbbd a kozbeszelz6sek

sordn a verseny tisztasAgAnak biztositdsa drdekdben a kozbeszet z6seklol s2616 2011. 6vi CVII.
tijrvdny (r tovabbiaLban; Kbt.) 22. $ 1lr bekezdesdben megrratirozotl k otelezettsegettek eleget

tdve a kozbeszelzdsi eljAr'6sok e1ok6szit6s6rol, lefo1i4at6sdr6l, be1s6 ellen6rz6s6nek felel6ssdgi

rendj6r.ol, a nevdben elj616, illetve az eljhrisba bevont szem6lyek, szervezetek felel6ssdgi krir6rol

es akozbeszerzlsi elj drdsok dokulentdl6si rendj 6r6t az alftbbi szabdlyzatot alkotja:

I.
ALTALANOS RENDELKEZESEK

1. A Kiizbeszerz6si SzabAlyzat hat:ilya

1.1.A Kozbeszerzdsi SzabiLlyzal hatalya Ozd VAros Onkorn-r6r.ryzatanak (a tovirbbiakban;

Ajdnlatkdr6) a Kbt. hatalya aI6 tatozo 6rubeszerzdseire, szolgAltatds megrendel6seire, epitdsi

berulr6z6saila, valamint 6pit6si 6s szolg6ltatdsi koncesszi6ira (a tovdbbiakban egy ttesen;

kozb e szerzds) , tov f.5bd tenpdly6zati eljar'6saira terjed ki.

1.2.A2 Ozd Varost Polgarmesteli Hivatal rizemeltetds6hez kapcsol6d6 kozbeszerzdsekre jelen

szab6lyzatot keli alkalmazm.

1 .3 ,Eseti kdzbeszerzdsi szabl,Iyzat szelint 1tell eij arni az alabbi esetekben:

a) Amennyiben onkorm6nyzati tulajdonu gazdasdgi tdr-sasdg aj6nlattev6kdnt vesz rdszt

Aj 6nlatkdr6 kdzbeszerzesi elj 6r6sdban.

b) Amennyiben Aj dnlatkdro mds aj6nlatkdro jav6ra meghatalmaz6s alapj 6n follat le

kozbeszerzdsi eljdrdst, vagy tobb aj dnlatkdlo kozosen val6sit n-reg kozbeszerz6st olyan

m6don, hogy Ajanlatk6rot hat aTmazzdk rreg az eljar6s lefolytat6s6val /Kbt, 21 S (2)-(3)/'

c)4

1.4..A2 eseti kozbeszerzdsi szab|lyzatot a Polgdrmester hagyjaj6v6.

2. T6mogatdssal kapcsolatos szab6lyok

2.I . Abban az esetben, ha t6mogat6sra ir'6uyLr16 ig6ny keriil benyrljt6sra, az ig6ny elbir'6l6sa elott, illet6leg

a t6mogat6si szelz6d6s megkotese el6tt a kdzbeszerz6si eljdr6s megilrdithat6, azonbar erle a

koriiln6nyre az ajAnlattevok figyeirn6t az elj6r'6st megindit6 dokunentumban fel kell hivni

2,2. Abban az esetben, ha a t6mogatdsra ildnyul6 igdny nem keriil elfogaddsla, rigy a Kbt. erre

vonatkoz6 rendelkezdseit kell alkalmazr-i

3, Eves dsszesitett kiizbeszerz6si terv

3.1,Ajanlatkdro dves koltsdgvetdsenek eLfogad6sat kdvetoen, legk6sobb a tttrgy|'t m6lcius 31.

napj 6ig, a kolts6gvetdsben foglaltak figyelembe v6tel6ve1, el kell k6sziteni az Ajdnlatklrb

6ves oiszesitett kozbeszerzdsi terv6t. A tewet a Poigdln:resteli Hivatal Telepiil6sfejleszt6si 6s

r Haralyon kivul helyezte 14612012. (X 2 ) halarozat



Vagyo'gazd6lkoddsi OsztdlyAr-r belijl 
'iukodo 

BerrilAzdsi es Muszaki' Csoport (a

tovdbbi.akban BC,! ltdsziti elo es a Polg6r'n-restel hagyja jovA

3.2.A2 6ves osszesitett kozbeszerzdsi tewben rogzitelii kell legaldbb az alitbbiakat:

a) a tervezett kozbeszerzls t(:tgy(rt,

b) a teryezett e1j6r'6s tiPus6t,

c) akozbeszerzesmegkezddsdnektervezettidopontjdt,
d) akdzbeszerzes pdnziigyi forr6s ,

e) akdzbeszevds becstilt dltdk6t (AFA n6lkiil)

3.3. Akozbeszerzdsi eljar6s az 6ves cjsszesitett kozbeszerz6si terv alapj 6n - AjAnlatkdlo Altal elole

nem 16that6 okb61 e1o611t valtozds eset6ben a tervtol eltdroen rs - indithat6. A tet'vben nem

szerep16, vagy a teNben foglaliakhoz k6pest m6dositott kcjzbeszerzds eseten a teNet az ilyen

igdny, vagy v6ttoz6s fehneliildsekol halad6ktalanul tr.r6dositani kel1, meg.jelolve a m6dositds

indokat is.

3,4. A m6dositott kozbeszer.z6si tervet a BCS kdsziti el 6s a Polgdrmester liagyjaj6v4.

3.5.A kozbeszerzdsi terv ossze6llitAs6hoz felelos adatszolg6ltat6k a Polgdrmesteri Hivatal

szervezeti egys6geinek vezet6i, a te ezett vagy folyamatbar.r 16v6 plojektek kr.Jeldlt felelosei,

tdmo gat6sb6l megval6sul6 beszerz6sek eset6n a kijelolt projektmenedzser'

3.6. Azadatszolg6ltat6k felelnek:

a) Az6rt, hogy az 6ves kozbeszelz6si terv ossze6llitds6hoz sziiltsdges, 3.2, pont szerinti ismelt

adatok legk6sobb az adott kolts6gvet6si dv februar 15-ig, a terv eikdszitdsdhez sziikseges

16szietezetts6gben a BCS 16sz6re 6taddsra keriiljenek.

b) Azdr.t, hogy - felmeriil6sirk esetdn - a kozbeszerzdsi telv m6dositAsdhoz sziiks6ges, 3.2 pont

szerinti adatok ds a m6dositas indokoldsa a kovetltezo rendes testiileti iildsr:e tort6no

postdz6st megeiozoen a BCS r6szdre dtaddsra keniljon. Az adatszolg6itat6si hatdridotol

csak rendkiviiii esetben lehet elt6rnl.

c) Az adatszolgitltatdsban foglalt tarlalmak, igy kulonosen a beszerzds t6rgya ds a becsiilt 6tt6k

megfelelosdgddrt, telj eskortisd g6ert

3.j. A kozbeszerz6si teryet es annak modosit,isait az Onkolmdnyzat honlapjdn kcizzd kell temi.

A kozzdt6tetr6l a BCS gondoskodik. A kozbeszerzdsi tervnek a honlapon a tdlgydvet kovet6

6vre vonatkoz6 kozbeszerzdsi tew honlapon tortdno kozzetetelltg ke1l el6rhet6nek tenme

3.8.A kcjzbeszerz6si tewet ot dvig meg kell orizni, a megorzdsr6l a BCS gondoskodik.

sM6dositotta: 14612Q12 (X 1 ) haI'rcz^t



II.
A KOZBESZERZESI ELJARASBAN RESZT VEV6 SZEMELYEK, SZBRVEZETBK

1 , Beruhdzdsi 6s Miiszaki6 CsoPot

f.i,

r.2.

A kozbeszerzd.si elj 6r'As iefolytatdsa a BCS feladata

Amemyiben a beszerzds 16rgya szerinti, vagy egydb a Kbt-ben defintdlt szakdfleLen hilnya

mer.ul ie1, a Telepiil6sfejlesztesi ds vagyongazcldlkoddsi osztalyrvezetoi 6nek javaslatdr:a a

jegyzo a BCS taglalt - eseti jelleggel - a hianyz6 szakertelmet biztosit6 cinkouldnyzali

mirnkatdr.salckal eg6szitheti ki. Ebben az esetben a BCS-be igy bevont munkatdr-s a bevoldsa

szer.inti eljdrasokban az altala nyirjlotl szakerleiem nyirltas6val, teljes kdriien osztozjk a BCS

r6sz6re el'oirt feladatok elvdgzdsdben, illetve felelossdgi korok v111a16s6ban. A szakdrtelem

BCS-n beltili biztositdsa meliozheto, amelnyiben azt a Biralobizottsdg (cL tot,ltbl:io.kban BB)

tagla blztositja az adott eljfu'as eloltdszit6se 6s lebonyoiit6sa sor-an

A BCS feladaia:
a)A beszer.zds tar-gy6nak, 6rldkdnek, sajaLossaganalt 6s egydb, az eljdrdst befoly6sol6

kortilm6nyeknek a figyelenbe vdtelevel javaslatot tesz az alkalmazni kivant

kozbeszerz6sr elj eras fajt6j 6ra.

b)A konkrdt e1j6r.6s elokeszitdse sordn a rdszvdteli/aj6nlatr felhivAs tervezete ds az ahhoz

kapcsoi6d6 dokument6ci6 cjsszeAllitasa, a BB-vel egytittrriikodvc

c) Az aj6niati (r6szv6teli) fell'Livds kozzdtdtele/megltliidese elott ellenjegyezteti a felhiv6st

d)A BB j6vil'ragyis6t kovetoen int6zkedilt a hirdetmdnyek 1t ozzet€te|ercI, megkiiid6s6rol,

e) A dokr.rmentdci6t az ajinlattevok lendelkezdsre bocsdl a'

I A dokumentici6 m6clositdsa eset6n gondoshodik arrrak kozzdtdteldlol

g)Az ajanlatok elkdszit6se 6rdekeben ilasban feltett kerd6selae, az driutett szakter-lllettel

folytatott egyezetdst kovetoen megkr.ildi a vAlaszoltat

h)E16k6sziti az aj6rilatok 6r't6ireLds6t 6s kozbeszer-zisi szalur-rai segils6get nyiut a BB

munkdj 6hoz.
i) Az ajdnlatok elbir616sdt kovetoen a nyeltes ajinlattevovel va16 kapcsolatfelvdtel, a
' 

szer-zod6sek elolcdszit6se, hianyz6 dohulrentunok, igazo]dsok bekdr6se, a szelzodds

kozzeletd,e.

1.3.

j) A szerz6d6sek teljesitdsdt/ r6szteljesites6t kcjvetoen a krfizet6sek elokdszitdse

ii),t sze.zod6sek teljesit6se, rdszteljesitdse, 
'16dositdrsa 

esetdu a kozbesze.z-dsi

hildetmdnyeir ds tdj6koztat6k megelentet6se

2. Megbizott szak6rt6

2,1.A kozbeszelzdsi eljdrisba a Kozbeszelz6sek Tandcsa Al1al vezetett n6vjegyzdkben szeleplo

hivataios kozbeszerzdsr tan6csadot ds/vagy egydb szakertot (tovabbialtban: megbizott szakerto)

lehet bevomi. A megbizott szak6r16 feiadatdt szelzod6sbe egy6rtelrrruelr rdgziteLri ke11 A

megbizott szak6fi6 ds a BCS az elj6r'As alatt egyn'Las foiyamatos t6jdkoztatasdla koteles A

kap-csolattartds16l a megbizott szakdt'tovel kotott szelzoddsben lenclelkezr.I1 kell

6h4odosiLotta: 146/2012 (X 2 )helArozal
TModositoila: 146/2012 (X? )hallLrozat
oBeiLraLta: 146/2012 (X 2 )hatArozal



2.2.Megbizott szak6ft6 ig6nybev6tele eset6ben a BCS feladatait a megbizott szakdrt6 l6tja el, a
BCS feladata ebben az esetben a kapcsolattartds, a dokument6ci6k egyeztet6se.

2.3.Epitdsi beruhaz6s thrgy:6 kdzbeszerz6s eset6ben - amennyiben a projektben nem kdtelez6 a
miiszaki e11en6r rdszv6tele, vagy a mriszaki ellen6r mdg nem keriilt kiv6lasztdsra - a beruhdz6s
mriszaki feliigyelet6t 6s a megrendel6 k6pviselet6t a BB mriszaki szakdrtelemmel rendelkez6
tagSaliija eL"

3. Kiizbeszerz6si Birdl6bizottsrig

3.1. Az ajdnlatihlszv6teli felhivds tervezett feltdteleinekro jdvahagydsa, tovihbA az ajrinlatok
elbirrikisa a BB feladata.

3.2. I 1A BB 61land6 tagsai:

3.2.1. Plnzngyi 6s Gazdas6gi Bizotts6g Elncike
3.2.2. rJ gyrcndi,IgazgatiLsi 6s Rend6szeti Bizottsrig Elncike
3.2.3. Oktat6si, Kulturrilis 6s Spofi Bizotts6g Eln6ke
3.2.4. Egdszslgiigyi, Szoci6lis 6s Munkahely'teremtdsil2 Bizotts6g Elndke
3.2.5. Iegyzo
3.2.6. Aljegyz6
3.2.7 . PolgArnesteri Hivatal P6vngyi Osztilyinak vezetoje
3.2.g. 13 t4

3.2.9. ABB 611and6 tagja tovibbA k6t fd, a K6pvisel6-testiilet egyedi hatarozatdvaT megt|lasztott
dnkormrinyzati k6pviselo.

3.3. A BB beszerzds tingya szeinti szak6rtelemmel rendelkez6 eseti tagj6t a BB Elndkebizzameg
az eljtxdsban r6szv6te1re. Az eljiLrdsba igy bevont megbizott BB tag a bevon6sa szerinti
eljrir6sokban az |ltala nyrijtott szak6rtelem nyijtdsdval, teljes kdnien osztozlk a BB r6sz6re
e16irt feladatok e1v6gz6s6ben, illetve felel6ssdgi kcirdk v61lal6s6ban. A megbizott tag
r6szv6tele me116zhet6, amennyiben a szak6rlelmet a BB egy 611and6 tagia biztositja az adott
eljrir6s el6k6szitdse 6s lebonyolit6sa soriin.

3.4. A BB tagjai kdztll elndkdt 6s elndkhelyettest v6laszt. A BB akkor hatarozatkdpes, ha tagiainak
tcibbs6ge jelen van. A ddntdseket egyszerS sz6tdbbs6ggel hozzik, szavazategyenl6s6g eset6n
az Elndk szav azata diint.

3.5. A BB munkrij 6t iildsein vdgzi, me11'rol jegyz6kcinyv k6sziil. A jegyz6kcinyvhdz mell6kelni kell
a BB frdsbeli szakv6lem6nydt 6s a tagok indokolissal ell6tott bir6lati lapjait, valamint a
ddnt6shozatali z6rad6kot.

3.6. A BB iil6sdn a BCS egy tagja 6s a megbizott szaklfio konzultrici6s jelleggel, szavazati jog
n6lkiil r6szt vesz 6s ell lja az adminisztrativ feladatokat.

3.7. A BB iil6s6t cisszehiv6 meghiv6t elektronikus riton kell kikiildeni rigy, hogy azt a meghivottak
az iilds el6tt legalibb 3 munkanappal megkapjrik. A meghiv6 rendkiviili esetben 2

e B elktana, | 4 6 I 20 1 2 (x.2)hatir ozdt
l0M6dosltofta: 146/2012. (X 2.):l1attuozat
l rM6dositotta: 236//2013 (1x.26 ) hatitrozat
rzM6dosltotta:225/2014. (X11.19.) hat6rozat
l3M6dositotta: 146/2012. (x.2) h^t|tozar
laHatdljon kh,iil heb'ezte: 42/2015 (11.27.) hatdrozat



munkanappal az iildst megel6zoen is kikiildheto, ebben az esetben a bizottsagi tagokat

telefonon is drtesiteni ke11.rs

3.8, Eur6pai Uni6s tAmogatdsb6l megval6sul6 kdzbeszerzdsi eljdrdsok eseteben a BB osszet6tel6r'e

az irinyad6 ktrlon jogszab6ly rendelkezdseit is megfeleL6en alkalmazni kell

3.9, A BB a11and6 tagjait havi tiszteletdlj illeti meg, melynek mdrt6ke a kcjztisztviseloi

i11etm61ya1ap 2,5-szerese, A Dontdshoz6 dijaz6s szempor-rtl|bo| az dlland6 BB tagokkal egy

elbir'61ds ald esik.

4. Szakmai zsiiril6

4.l.Amenlyiben 6zd va:'os Onkormdnyzata kozbeszerz6sr elj6rdsarba:r az osszessdgdben

legelonycisebb aj 6n1at kivdlasztdsa dldek6ben szakrnai bilrilati r6szszempontot is alkalmazni

kivan, a rdszszempontot a polgdlmester dont6se alapj 6n szakmai zsut'i is 6rldkelheti. A zsilli

tagjait a Polg6rmester ir6sban k6ri fel.

4.2.A zsuri szakmai bir6latAnak m6dszer:6t az ajil;,lali dokumentAci6nak r6szletesen ke11

Iarlalmaznia.

4.3.A zsiri ii16s6t a Polgdlmester hivja cissze, legk6sobb a BB efidkelo iilds6nek idoponlAt

rnegelozo harmadik munkanapra. Az til6srol jegyzokcinyv k6sziil'

4.4.A zsri\ laglai az 6rtdkel6s sor6n bil6lati lapot kotelesek kitolteni, ezen szovegesen es

szdmszerusiive is 6rldkelniiik kell az adott ajanlatot. Arnennyiben az ajiLnlatok 6ddkel6se

sorbarendezds vagy pontkiosztas m6dszer6vel tortdnik, a zsurinek a bir|Iati lapon indokolnia

kel1, hogy az adott aj an1al mi6fi azt a helyet foglalja el a kialakitott sonendben. A bir6lati lapok

a j egyzokdnyv elv6laszthatatlal melldklet6t kdpezik

4,5.Azsuri az €rtdketo iil6sen kialakitott j avaslatdt ir6sban terjeszti aBB el6'

4.6.A2 adotl rdsszernpont vdgleges pontszama a zstirt it|tal kialakitott pontszdLm, e^ Yeszl

figyelembe aBB iz aj anlat 6rt6ke16sdn61. A BB - ameruryiben nem ldtj a megalapozottnak a

szaimai zsuri irasbeli v6lem6nydt - tovAbbi indokolAst, illetoleg a javasolt sonend

feliilvizsgdlatdt kdrheti a zsutitol. A BB a szakmar zsuli Altal v6gso javaslatkdnt megadott

sorrendet megvitatja, ds dont annak elfogad6sdr'61.

,l1). uo1]lesnozo'

5.L Az elj 6r6s eredm6ny6rol illetve eredmdnytelensdg6r'ol, a nyerles ajAnlattevo szemdlydr'ol a

Polgalmester dont.

5.2, A BB dont6si javaslat6t a BB Elnoke terjeszti a Dontdshoz6 eld

r5M6dositotiar 146/2012 (x 2 )hatarozat
roBeiklatta:146/2012 (X.2 )hatdrozat
lTszanrozdsal ddositotta:146/20i2 (X 2 )hatarozat



III.
A KOzBESZERzBsI BuAnAs LEFoLYTATAs,tt!,q'x SzABALYAI

1. A kijzbeszerz6si elj6r6s el6k6szit6se

1.i, A kozbeszerz6si elj6r'6s elokdszit6se, a felhivds ds a dol<umentdrcr6 elkeszit6se, az ajdniatok

drt6kel6se sor6n 6i az ellltiLs mds szakaszdban az alnlatkdro nevdben elj616, illetoleg az

eljArdsba bevont szem6lyeknek 6s szewezeteknek megfelelo - akozbeszetzes t6lgya szelintl,

kozbeszerzdsi, jogi ds pdnztigyi - szakdrlelen-rmel kell rendelkezniiik

L2. A r€szylteli / aj anlati felhiv6s tewezeteket ds a dokumentAci6 tervezett felt6teieit a BCS

k6sziti elo. Tamogatdsb6l megval6sui6 beszerzesek esetdn a kijetdlt projektnenedzser a

p1lyinatta\ v alo megfelelds szempontj6bol v6le-m6nyezr a tewezeteket. A reszv6teh / aj 6nla1i

felhivAs telvezett felt6teleit a BB hagyja j6v6 '"

1,3. Hirdetmdny kozzetetele n61kii1 indul6 eljdr6s esetdben az ajfnlattetehe felhivni l<ivAnt

szervezetek6i, szemdlyekrol a BB javaslatdla a Polgermester dont

1.4. Ha a rdszv6teli I ajdnlati hat6rido letelte elott a felhivds vagy a dokumentaci66rdemi

m6dosit6sa, hi6nyp6tldsa v6lik sziiksdgess6, a BCS 6ltal ei6kdszitett rn6dositott hirdetmenyt

a BB hagyj a j6v6,

2. Az ajfnlatok felbont6sa

2.L Azajdnlatok felbontdsaval kapcsolatos feladatok ellatasat a BCS v6gzi. Feladata 6s

feleloss6ge a 16szv6teli jelentkezdsek ds az ajanlatok felbor-rt6sa, 6s azok jogszabaly szerinti

tarlalmanak a bontdsi eljArdson toddno ismertetese'

2.2.

23.

3.1 .

3.2.

3.3.

A BCS feladata a bontdsi elj6rds, illetve a bont6si eljAr6son elhangzottak j egyz6konyvez6se,

tovAbbd ajegyzokOuyvnek i Kbt-ben ei6ifi hat6 don beliil vaianennyi 16szv6teh e jelentltezo

6s ajanlattevo 16sz6re tolt6no k6zbesitdse

Megbizott szak6fi6 igdnybevdtele eset6ben iehetosdg van az ajanlatok megbizott szakdrto

sz6ihelydn tofi6no f;ibont6sara, Ebben az esetben a 2.1. es a 2.2, pontban ismedetett

feladatok 6s az Mokb67 eredo felel6ssdg a megbizott szak6rtot terhelik'

A r6szv6teli j elentkez6sek/aj 6nlatok 6rt6kel6se

Ar.6szv6telijelentkez6sek/aj6nlatok6rtdkel6s6nekkel.eteber-iaBCSaBB-vel
egyiittmLikddve eI-.t6gzt a reszveteli jelentkezesek/aj6nlatok tartalmi 6s formai elienorzdsdt,

to'vabba annak v izsgilati*, ho gy azok megfelelnek-e a felhivdsban, a dokumentdci6ban 6s a

j o gszab6lyban meghatalozott feltdteleknek

A BCS a felhiv6sban foglaltak alapj 6n, valamennyi l6szv6telre j elentkezo/ajaniattevo

sz[mfua azonos felt6telekkel - a Kbt. rendelkezdsei szerint - gondoskodik a hiAnypotldsi

feihiv6s ossze611it6sar61, 6s annak megkirldds6rol.

A BCS a BB-ve1 egyiittmrikodve gondoskodik a hi6nyp6t16si ielhivds aiapj6n be6rkezett

iratok, dokumentumok ta.r1a1mi, formai ellen6lz6s6r'61.

J.

l8Modos otta l4612012 (x.2 ) hatdrozat



3 .4. A BCS elvdgzi a r6szvdtehe jelentkezo/aj dnlattevo feld a Kbt. rendelkezdsei szerinti tovdbbi

IISZIaZO rcleIeLeSL KUIOIIUSglt dL d\dUUr gs(,Lvt!Utrlr \i1rugllrryruslr \.L 4 D]laraL r\'ta1I

sztiksdgessd vAlik):

a) nem egydftelmii kijeient6sekle val6 rdk6rdez6s

b) ine6lis aj dnlati elemle val6 r6k6rdezds

c) sz6mit6si hibak javitisa
d) formai hibak ajanlatk6ro 6ltali javitAsa

3.5, Targyaldsos elj6rAs eset6n a targyaldson kcjtelezoen rdszt vesz a BB elnoke, pdnziigyi,

mriszaki 6s kozbeszelzdsi szak6rlelemmel rendelkezo tagja. A tdrgyaldson a polg6lmestel,

a BB tagl ai ds a proj ektmenedzser r6szt vehetnek.le A targyalas levezetdserol a BCS

gondoskodik. A targyal6s sordn elhangzottak6l a BCS jegyz6konyvet dllit ki.

3.6, A BB a rdszv6teli j elentkezdseklol 6s aj6nlatok6l - a BCS bevon6s6val r6szletes

osszefoglal6 6n6kel6 anyagot k6szit, amely tarlalmazza a Dontdshoz6 rdszdre a dont6st
javaslatot,

3.8. Az e1bir616si hatarido meghosszabbit6sAr'6l ds annak indokairol sz6l6 tej6kozhtes

megkilldds6rol, tov6bb6 ha sziiks6ges, az ajadafievok ajanlati kotottsdge fenntartAsara

vonatkoz6 nyilatkozat6nak bek6rdsdi'61 a BCS gondoskodik.

4. T 6i6koztaths az ajhnlatklrl diint6seir6l

4.1. A BCS kdteles a r6szvetelre j elentkez6t/aj 6nlattevot irdsban td.i6koztatni a rdszv6teii

szakaszleljdrls eredm6ny6rol, az elj6r6s eledm6nytelensdg6rol, a r6szv6telre

j elentkez6/aj 6nl aItevo kiz6rdstr61, a szerzodds teljesit6s6re val6 alkaln:ratlansdgdnak

megallapit6sirol, a rdszvdteli jelentkez6s/ aj 6nlat egy6b okb6l tcirldnt drvdnytelennd

nyiivanitdsar'61, valamint ezek rdszletes indokdr6l, az erol hozott dont6st kovetoen a leheto

leghamarabb, de legk6s6bb h6rom munkanapon beliil

4.2. A BCS a r6szv6teli jelentkezdsek/ajanlatok elbir6l6sanak befejezdsekor a 4.1. szerinti

tdj€koztatdst az irdsbeli osszegez6snek minden r6szv6telre j elentkezo/ajdnlattev6 r6szdre

egyidejiiieg, telefaxon vagy elektronikus iiton tdrtdno megkiildds6vel teljesiti.

5. Iratbetekint6s biztositisa, el6zetes vitarendez6s

vezetoje a kezdemdnyezo irat be6rkez6sdt kovetoen azounal lendelkezik a folyan-ratban r6szt

vev6 rnunkat6rsak szendlydr6l 6s az ilatbetekintds biztositasa / el5zetes vitatendez6s

koriilmdnyeir6l.

5,2. Amermyiben az iratbetekint6ssel / elozetes vitarendezdssel 6rintett eljfudsban kiils6 szakddo

keriilt bevondsra , az elozo pont szerinti feiadal a kiilso szaketiShoz delegdlhat6,

r9M6dositona: 
1 46D0 12 (X.2 )l1alarczal

20M6dositottar 
1 4612a12. (x 2.)ll?l.atoza.t

2rM6dositottal I46DO|2. (x.2.)\\aJ:razar



5,3, Amemyiben az iratbetekintds/ eiozetes vitarendezds a kozbeszerzdsi elj6r'6s felt6telei vagy
.".;-;--. -,",1,,(i,;{;,,,_--___."__*l vuliltKUZU K(J yglKyzlllsllysKv! vull lli1gd uLdIt, i1 uulr Lcsrl()zalai I

folyamatban r6szt vevokllek a rendelkez6sre 6116 id6tartarnokla tekintettel ret-Ldkiviili

slirgossdggel kell elldtnia feladatait, meghoznia dontdseit.

6. Szerz6d6skiit6s 6s a szerz6d6s m6dositdsa

6.i. A kozbeszerz6si szerzod6s tervezett felt6teleit/szerz6d6stervezetet a BCS kdsziti el6, A
kozbeszerzdsi szerzodest a polglumester i1a ald.

6,2. Eredmdnyes kozbeszerzdsi eljdrds esetdn a kozbeszerzdsi szelzodds megkotdsere a Kbt,
el6irdsai szerint - a Dcint6shoz6 elj ardst 1ez6r'o dontds6nek megfeleloen l<eliilhet sor.

6,3, A kozbeszerzdsi szerzod6s m6dositdsa kiz6r61ag a Kbt. 132.$-6ban meghatdrozott okb6l
kezdemdnyezhet6 a BCS-ndl, A kcjzbeszerzdsi szerzodds m6dositds6nak el6kdszitdse a BCS

felada|a.

6,4. Amerutyiben kozbeszelz6si szerzod6s n-r6dosit6sdra / teljesiildsere / rdszteljesiildsdre kertil
sor, a proj ektmenedzser, amrak hrlmyaban az Onkorr.r.rar-ryzat / Polgfu'rnesieli Hivatal illet6kes

7. A kiizbeszerz6si eljdrds nyilvdnossfga

A Kbt. 31.$ szelinti adatoknak az Onkolmhnyzat honl 6n hatdridoben torl6no

kozzdtdteldrol a BCS gondoskodik.

IV,
A KoZBESZERZESSEKKEL KAPCSOLATOS FELADATOK,
FELEL6SSEGI REND

l, Az aj6nlatk6r6 nev6ben elj6r6 6s n eliirisba bevont szem6lyekkel, szervezetekkel

kapcsolatos szab6lyok

1.7. Az aj6nlatk6r6 nevdben e1j616 ds az eljiirasba bevont szem6lynek, szervezetnek a

kozbeszezdsi elj ar6s elok6szit6s6ben, lebonyolitdsdban, illetve a:mak belso ellenorzes6ben

va16 rdszv6tele elott osszefdrhetetlensdgi ds titoktaflesi nyrlatkozatot kell kitoltenie.

1.2. Az osszefdrhetetlensdgi ds titoktad6si nyilatkozatokat az adott kozbeszetzes iratainak

doku menturnaiva I egyiitt kell nyilvdntanani,

2. A jogorvoslati eljdrfssal kapcsolatos feladatok

2.7. Az |nkorndnyzat kozbeszerzdsi e1j6r'6sait drinto, a Kozbeszelzdsi Dontobizotts6g elott

indult j ogorvoslati eljdr6sr6l ajegyz6 legk6sobb a tudomiisla j utdst6i szAmitott 3 ntunkanapor.t

bel ul kotel es a po I glu mestert tiij dkoztatrt i.



2.2, Megbizott szak6r-to igenybevetele esetdn az eljar'6ssal sze1nben inditott l(ozbeszelzesl

doltobizottsdgi, illetoleg biL6sdgi eijdr'6sban az Ajaniatkelo h6pviselete a n'Legbizott szakdflo

ieiaciaLa, egy€b cscLberr az ulkur rrrirrl,zoi .lrgi i"cpuis"l"i-r;l az ailoii clji,asta,' a ja6t;o
javaslatdr'a a polga rester dont.

3. A kdzbeszerz6si eljdrdsok dokument6l6sa

3.1. A kozbeszelzdsr eljfi-asokat azok elok6szitesdtoL az elj6rds alap.;6n megkotott szerzodds

teljesitdsdig ildsban dohumenrdlni kel1 Az elj6r-6s elokdszltesdvel, lelolytatdsdval 6s a

szelzod6s teljesitdsevel kapcsolalban keletkezett osszes iratot a irozbeszer-zdsi e1j a:'ds

leza:.ui6sdt6l, illeioleg a szerzod6s teljesitdsdtol szdmilott ot dvig meg kell oliznr. Az
iratok megorzdsdn a BCS feLelos.

3.2. Az eljdrAsoh lefolytatasaval kapcsolatban felmeliilo valanennyi adminisztr6ci6s

kdtelezetts69 a BCS-t, negbrzott szaker-to igenybevdtele esetdben a megbizott szalc6r-tot

ter'heli,

4. A kiizbeszerz6si elj6rrisok felel6ss6gi rendje

4.1, A Dciltdshoz6 feleL minden, a kozbeszelzesi elj6r-As folyam6n hozott, elj6r6st lezar6, iiletve

16szv6teli szakaszt lezdr'6 dontdsdlt.

4.2. A BB tagjai egytitlesen felelnek az drrkormdnyzat jelen szab6lyzatban foglalt leladatanak, e

szabflyzatlak, valamint a l(bt-nek es a vonatkozo jogszabalyoknak negfelelo teljesitdseefi,

valamint a kozbeszerzdsi eljarAs lefoiltatAsAhoz sziiksdges, fov6bb6 a kozbeszerz6si eljards

alapj 6n megkotdtt szelzod6s tolvenl'essd gddrt.

4.3. A BB tagjai egyiittesen felelnek az egyet6rlo szavazatukkal tdrmogatott bizotlsAgi javaslat6r't.

4.4. Megbizott szakdrto felkdr'6se esetdn a szakddo, illetve az altala tdnafeleloskdnt kiielolt
szemily fe1el az llIala adolt javaslatdrt es az eljalas Kbt szerinti lefolltatasadfl.

4.5. A megbizott szakdrto felel n-rrnden olyan ncki felr6hat6 int6zked6s6r1, mu1asztds6t1, iiletve az

abb6I szfumazo kdr., ko1ts6g, birsdg rnegfizetdse6r'1, amely a jogszabAlyi eloir'6sok be nen.r

tart6sa folyt6n keletkeztk,

4.6, A kozbeszerz6si szabllyzatban foglaltak megs6rtese eset6n a feleloss6g megdllapit6sa csak

fe1r6hat6s[gon alaPt tlhat,

4.7, Amemyiben a Kozbeszerzdsek Tan6csa Kozbeszerzdsi Dontobizottsaga a felelossdgi rend

alapjan konkr.dt szem6llyel szemben - kivdve a 4.8. pontban megjeldlteket * bit's6g

kiszabdsA16l int6zkedilt, a birsdg megfizetesdt az onkorn6nyzat 6tvAllalja. Ha a feh'6hat6

magatartas egyben kArt6rit6sr vagy fegyelni felelossdget alapoz tneg, ligy ezen elj6ldsok

lefolytatAslit6l neu lehet eltekintenr.

4.8. A kozbeszer.z6si etj ar'6s sor'6r.r kozremuhodo megbizott szak6rto az 6ltala konl<r'dt ltozbeszerz6si

e1jfu.6sban okozott k6r'okdlt a polgdr-i .Jog szab6lyai a1 6n felel, Ere vouatkoz6au a

n-regbizott szah6rloi,ei a feladat ellatesAra kotott szerzod6sben lendelkezm kell.

5. Bels6 ellcn6rz6s



5.2.

5.3.

5.1 ,

2.

1.

A kozbeszerzdsi eljar6sok elokdszitdsdnek, lefolytatdsdnak 6s dokument6ldsrlnak - a Kbt. 6s
jelen Kozbeszerz6si Szabhlyzat szerinti - szabdlyszerLisdgdt a bels6 ellen6rz6s rendszerdben
kel1 ellen6rizni.

A lefolytatott kozbeszerz6si elj6r6sokat a belso ellenorzds keretdben 6vente t6telesen
ellen6rizni kell, amely kiterjed az elj6r6sok szab6lyszenisdg6nek vizsg6lata mellett az
elbir6l6s szempondainak kivrilaszt6sara ds azok 6rv6nyesit6s6re, valamint a szerz6d6sek
megkdtds6re, m6dosit6s6ra ds telj esitdsdre.

A polgdrmester a be1s6 ellenorzds meg6liapit6sait figyelembe vdve minden 6v jrinius 30-rg
t6j dkoztatj a a kdpvisel6-testriletet a megel6zo dv kcizbeszerz6si eljar6sair6l,

V. ZAR6 RENDELKEZESEK

Ez a szabitlyzat 2012. januhr 1. napj 6n ldp hatdlyba, rendelkez6seit - a 2. pontban foglalt
eltdrdssel - a hatdlyba 16pdse ut6n megkezdett kcizbeszerzdsekre, valamint az arnak alapj|n
megkotott kdzbe szerzesi szerz6ddsekre ds jogorvoslati eljar6sokra kell alkalmazni.

A Bir6l6bizotts6gra, valamint a Dont6shoz6ra vonatkoz6 rendelkezdseket a folvamatban ldv6
krizbeszerz6sekben is alkalmazni kell.

Zirad6k:

Jelen szab6lyzat egys6ges szerkezetben tartalmazza 6zd vriros onkorm6nyzata K6pvisel6-
testiilete 3l9l20ll' (XII.22,) hat|rozatival j6v{hagyott Kiizbeszerz6si Szab6lyzatrinak
sziiveg6t, 6s annak 14612012. (x.2.),23612013. (Ix.26,), 2zsl20t4. (xII.19.) 6s 42t201s.(rr.27.\
hatr{rozatokkal elfo gadott m6dositdsait,

Ozd,,2015. februfr 21,



L sz fiiggeldk

Bir{l6bizottsis kiizbeszerzds t6rgva szerinti
szak6rtelemmel rendelkez6 tagi 6nak meebizdsa

(kdzbeszerzis tdrgtc)

1. A kozbeszer.z6sela.6l s2616 2011. 6vi CVIIL tv. 22. $ (3) bekezddsdben foglaltaka
hivatkozva, ozd v6ros onkormdnyzata Kdzbeszerzesi Szab|lyzalinakIl3.3. pontja a1 in az

onkomranyzat fenti t6rgytt kozbeszerz6si eljdrasaban megbizom az allbbt szem611't, hogy az

eljardsban a Bir616bizottsdg kozbeszerz6s t6rgya szerinti szakdrlelemmel rendelkez6 tagjakdtrt

reszt vegven:

2. Megbizott a megbizdst elfogadja.

3. A megbiz6s az e|)(rfs lezirln gratl'.

4, Megbizott a kozbeszerz6seklol sz6l6 2011,evi CVIIL tdrveny, valarnjnt Ozd Varos

Onkonn6nyzata Kozbeszerzdsi Szab|lyzatinak alapj an jogosult ds koteles eljdmi.

Kelt:

Biril6bizothfg Elntike
(Megbiz6)

Birdl6bizottsfgi tag
(Megbizott)



3. sz. Jtiggeldk

(6rt6kel6 nl6s)

I. Alapvet6 informf ci6k

1. Ajdnlatk6ro megnevezese

2, A kcjzbeszer-z€s Idrgya
3. A Bir6l6bizottsdg ril6s6nek helye
4, A Birdi6bizotts6g iil6sdnek ideje
5. Az elj ar6s megindit6sAra vonatl<oz6 informAci6
6. A jegyzokonyv felvdtelekor j elenlevo szerrelyek
7. Aj anlatl-evok megnevez6se
8. A kozbeszelz6si e1j ar6s cselekmdnyeire vonatkoz6 iLrformdci6k (kiiionosen: aj6nlatok

bont6sa, hianyp6tl6s, elozetes vitarendezds, iratbetekint6s, iue6lisan aj6nlati elemre toftdn6

rak6rdez6s)

IL Eljdr6si diint6sre irinyul6 javaslatok

L A Bir6l6bizotts6g 6rv6nyessdgre 6s alkaltnassdgla vonatkoz6 j avaslatai

2. A Bir6l6bizotts6g 6rv6nytelensdg::e vonatkoz6 javaslatai 6s az 6rv6nytelens6g Kbt 74 $

szerinti indokol6sa,

III. Erdemi dijnt6sre irinyuld javaslatok

L Az ellfrds eredm6nyes. Az 6wdnyes aj6nlatot tevo ajanlattev6k kcizill a legalacsonyabb

dsszegri ellenszolgdltatdst tarta7maz6 i osszessdgdben legelonyosebb ajdnlatot adla (az

elj 6r6s nyertese):

2, Kovetkezo legkedvez6bb aj 6nlatot tevo (adott esetben)

vagy:

Az eljtris aI(bt.76.$ ..,..... pontja al 6n eredmdnl'te1en

Kelt:

Jegyz6ktinlvvezet6 Bir6l6bizotts6s Elndke



4 sz. friggeldk

... sz. Birrilati lap /minta/

Biril6b a

L Aj6nlatk6r6megnevezdse
2, A kcjzbeszerzls taryya
3. Az eljfuits megindit6s6ra vonatkoz6 informdci6
4, Ajdnlattevok megnevezdse
5. Bir6lati szempontmeghat6roz6sa

6, A Birdl6bizottsdg tagjanak - az drt6keldsi javaslatban foglaltak megismerds6t kciveto -
iavaslataaz ai:lnlattev6k airinlatainak6rv6nvess6s6re vonatkoz6an (X-el jelolve):

Ajdnlattev6 Erv6nyes Erv6nytelen

Indokol:is:

7. Erv6nyes aj dnlatot tevo ajanlattev6k aj6nlatainak ismeftetdse:

Ajdnlat 1.

Aj dnlattev6 neve
Aj anlattev6 szdkhelye
Az ajfulat 6rtdkel6sre keriil6 tarlalmi elemei

Aj6nlat 2.
Aj dnlattev6 neve
Aj anlattev6 szdkhelye
Az ajdnlat 6ft6kel6sre keriil6 tartalmi elemei

Ajdnlat 3.
AjSnlattev6 neve
Ajanlattevo sz6khelye
Az aj'nlat dftdkeldsre koriilS taftalmi elemei

8. A Bir6l6bizotts6g tagl anak - az 6r16kel6si javaslatban foglaltak megismerds6t koveto -
iavaslataazeli6rds eredm6nv6re vonatkoz6an :

IndokoLis:



5. sz. fiiggel|k

Diint6shozatali z6rad6k (minta)

L Aj6nlatkdr6 megnevez6se:

2. A kozbeszerz6s t6rgya:

3. Bir6l6bizotts6g elnoke a bir6l6bizotts6gi jegyzokdnyvben megliat6rozott elj6r6si 6s 6rdemi dcint6si
javaslatoknak megfelel6en eloterjeszti Dont6shoz6nak, hogy a kozbeszerz6si eljar6sban a

bir6l6bizottsigi jegyzokonyvvel azonos taftalmf dont6st hozzon.

4. Dtintdshoz6 tnditvtLnyozza a bir6l6bizottsiigi jegyz6konyvben javasoltakkal azonos
tartalmu eredmdny kihirdetdsdt.

5. Az eljar6st lez6r6 dontds:

5.1. A kozbeszerzdsi eljar6s eredmdnyes, az 6wdnyes ajanlatot tevo ajanlattev6k koziil a
legalacsonyabb 6sszegri ellenszolgriltatdst/ cisszessdgdben legel6nyosebb aj dnlatot tartalmazo
aj Anlatot tev6 aj6nlattev6, azaz jelen kozbeszerzdsi elj ar6s nyertese:

5.2. Kovetkez6 legkedvez6bb ajdnlatot tevo (adott esetben)

vagv

Az eljarhs aKbt.76. $ ......., pontja alapjda eredm6nytelen.

Diint6shoz6

Kelt:


