
BUDAPEST-CSEPEL 

3312000. (XI.21.) Kt szamu rendelet 
a kozbeszerzCsi eljaras kiirasaval Cs elbiralasaval kapcsolatos 

tevCkenysCgr01, az abban eljar6 szem~lyekrol 



A rende l e t  ha ta lya  

A rendelet hatalya kiterjed: 

a,) Budapest-Csepel Onkormhnyzata (a tovcibbiakban OK) 
b.) Budapest-Csepel Onkormhnyzata Polgarmesteri Hivatala (a tovabbiakban PMH) 
c.) Budapest-Csepel Onkormdnyzata, illetve jogelb'dje altal alapitott egyib koltse'gvetisi 

szervek (a tovabbiakban EKVSZ) 
d.) A Kbtv. 1.9:-c.) pontja ala tartozb szervezetek (a tovabbiakban ESZ) 

kozbeszerze'seire, a Magyar Koztdrsascig mindenkori e'ves koltse'gvete'si torve'nye altal 
kotelez6erz el6irt e'r-te'khatdrok ele're'se esete'rz, valamirzt az ajbrz1atke'r.o rzeve'berz eljhr.d 
szeme'ly egyedi donte'se alapjan ezen e'rte'khatar alatti kozbeszerze'seire is. 

(1) Az ajhnlatkkro jogait es kotelezettskgeit - ha e rendelet maskkpp nem rendelkezik - az 
aj anlatkkro nevkben elj ar6 szemely gyakorolj a. 

(2) Az OK es a PMH kozbeszerzksei, valamint a EKVSZ-ek 6s ESZ-ek 
- beruhdzhsai 
- a szolghltatbs megrendele'sek kore'be tartozd felzijitasai, korszeriisitisei 
- az drzlbeszerze'sek kore'be e's ingatlan tulajdonjoganak vagy hasznalathnak 

megszerze'se're irbnyzllb kozbeszerzisek vonatkozhsaban az 
ajhnlatke'rb neve'ben eljard szeme'ly a polghrmester 

(3) A EKVSZ-ek 6s ESZ-ek szolgaltatas megrendelesei 6s arubeszerzesei vonatkozasaban 
- a (2) bekezdesben foglaltak kivktelkvel - ajhnlatkkro nevkben e1jB1-6 szemkly az 
EKVSZ ks ESZ vezetoje. 

(4) Az ajinlatkero nevkben eljar6 szemkly megbizisa alapjin, kipviseletkben mas szemkly 
is eljarhat. A kepviseletre vonatkoz6 szabilyokat az ajinlatkero nevkben eljar6 szemily 
utasitasban szabalyozza. 

(1) Az ajanlatkkro nevkben eljBr6, illetoleg az eljarasban bevont szemklyeknek, valamint 
az elbiralasba bevont szakkrtoknek a megbizas elott nyilatkozniuk kell ar~-61, hogy nem 
esnek a Kbtv. 3 1 .  5 .  (2), (4) bekezdisek hatalya ali. 



(2) Akinek szemCly6re nCzve osszefirhetetlensiigi ok all fenn, vagy keletkezett, az koteles 
a folyamatban lev6 eljarasban va16 reszvetelet azonnal megszuntetni. 

A kozbeszerzCsi elihrhsban risztvevo szervek 

(1) Az ajanlatkero neveben eljar6 szemely megbizasa alapjan az ajhlati, illetve a 
reszveteli felhivas elkeszitese, annak kozzetCteleve1 kapcsolatos intezkedes 6s a 
dokumentacio elk6szitese a beruhazasok, felujitasok 6s korszerusit6sek, az elobbiek 
megvalositasanak reszkt kepezo szolgaltatas-megrendelksek es arubeszerzesek, 
valamint a szolgaltatas megrendelesek korebe tartoz6 fenntartasok megrendelese 
eseteben a PMH egyskgenek (tovabbiakban: beruhaz6) feladata. 

(2) Egyib onkormanyzati kozbeszerzesek eseteben (szolgaltatas-megrendelesek es 
arubeszerzesek eseteben az (1) bekezdesben foglaltak kivetelevel) az ajanlati, illetve a 
r6szveteli felhivas, a dokumentacio elk6szitiseirtY valamint a felhivas kozzetetelCve1 
kapcsolatos feladatok ellatasakrt felelos szervezet kijelolCsero1 a polgarmester dont. 

(3) Az ajanlatkero neveben eljaro szemCly az e rendeletben meghatarozott celok 
ervinyesules6nek biztositasa CrdekCben az ajanlati, illetve reszveteli felhivas Cs a 
dokumentacio elokeszitesire, valamint a benyujtott ajanlatok elbiralasanak szakrnai 
elokeszitesCre Kozbeszerzesi Elokeszito Bizottsagot (tovabbiakban: Bizottsag) hoz 
letre. 

(4) A Bizottsag tagjait az ajanlatkero neveben eljaro szemkly, irasban, megbizolev~l 
kiadasaval keri fel, az iranyitasa, vezetese vagy felugyelete ala tartoz6 szervezetnek a 
kozbeszerzesben megfelelo szakertelemmel Cs tapasztalattal rendelkezo munkatarsai 
korebol. Ennek hianyaban az ajanlatkero mas, megfelelo szakertelemmel Cs 
jartassaggal rendelkezot is felkerhet a Bizottsagban valo rCszvCtelre. 

(5) A megbizolevel atvetelkt kovetoen a felkCrt szemely a megbizas elfogadasarol irasban 
nyilatkozik. A Hivatal munkatarsa koztisztviseloi jogallasab61 adodoan, a 
megbiz6levkl atv6tel6vel a Bizottsag tagjava valik. 

(6) A Bizottsag iilesen szavazati jog nklkiil, meghivottkknt reszt vehet a kozbeszerz~ssel 
Crintett szerv (intezmeny) kepviseloje. A Bizottsag ulesen r6sztvevo meghivott 
szemely koteles irasba foglalt titoktartasi nyilatkozatot tenni. 

(7) A Bizottsag elnoket az ajanlatkkro neveben eljaro szemely a felkeressel egyidejuleg 
jeloli ki. 

(1) A Bizottsag uleseit az elnok hivja ossze es vezeti. A Bizottsag osszehivasa az ulest 
megelozo 7 munkanappal korabban irasbeli meghivbval tortenik. 



(2) A Bizottsag tagja koteles a Bizottsag valamennyi ulkskn rkszt venni, e kotelezettsCge 
elmulasztiisa esetkn az ajanlatkko nevkben eljar6 szemkly iltal visszahivhatb. 

(3) A Bizottsag hatarozatkkpes, ha tagjai tobb mint fele az ulksen jelen van. A Bizottsag 
minden tagjanak egy szavazata van, hatarozatait egyszeru sz6tobbskggel hozza. 

(4) A Bizottsag ulkseirol, dontkseirol jegyzokonyvet kell kksziteni, amelyet az elnok 
koteles megkuldeni 5 munkanapon belul az ajinlatkkro nevkben eljar6 szemklynek. 

(5) Ha a Bizottsag tagja vagy a szavazati'jog nklkuli rksztvevo kCri, irasbeli velemknykt a 
jegyzokonyvhoz csatolni kell. 

(6) A Bizottsig adminisztrici6s feladatainak ellatisir61 a Hivatal, illetve az EKSZ, ESZ 
vezetoje gondoskodik. Az erre vonatkoz6 szabilyokat az ajanlatkkro nevkben eljar6 
szemkly utasitisban szabalyozza. 

A kozbeszerzCsi eljaras elokCszitCse 

Az ajanlati, rkszvkteli felhivis, illetoleg az elominositksi eljirissal osszefuggo hirdetmkny 
kozzktktele elott - mindig az adott kozbeszerzks tirgyaban - a Bizottsag meghatarozza: 

a.) az osszesse'ge'ben legeldnyose b b ajcinlcit megite'lkse're szolgcild re'szszempon tokat, az 
azok stilyrit meghatcirozd szorzdszcimokcit (stilyszcim), a re'szszempontok szerinti 
tartalmi elemeinek e'rte'kele's sorcin adhatd yontszcjm alsd e's felsd hatcirdt: 

b.) az ajcinlattevdk pe'nziigyi, gazdasagi 6s miiszclki alkalmassdga igazoldscira ke'rt adatok 
e's te'nyek jegyze'ke't: 

c.) az ajcinlattevcnek a szerzode's teljesite'se're cilkcilmcitlannci minosite'se'nek szempontjait. 

1 .) Az ajinlatkkro nevkben eljar6 szemkly, az iltala kiirand6 valamennyi kozbeszerzksi 
eljaras ajinlati, vagy rkszvkteli felhivisit 6s az ezekhez kapcsol6d6 dokumentaci6t - a 
Kbt. 70. . (1) bekezdks a), c), d) pontjaiban foglaltak kivktelkvel - 
vklemknynyilvanitis cklj hb6l megkiildi a Bizottsagnak 

2.) Az (1) bekezdks szerinti ajanlati, vagy rkszvkteli felhivast 6s az ezekhez kapcsol6d6 
dokumentici6t a Bizottsag megtirgyalja 6s vklemknyezi. Az ajinlati, vagy rkszvkteli 
felhivist - a kbt. 70. 5. (1) bekezdks a), c), d) pontjaiban foglaltak kivktelkvel - csak a 
Bizottsag vklemknyezkskt kovetoen lehet kozzktenni. 



Az  e l j a r i s  f a j t i i  

E rendelet hatalya ala tart026 kozbeszerzCseket - a 10. - I I.  5-okban foglaltak kivCtelCve1 
- nyilt eljaras keretkben kell lefolytatni. 

Meghivasos eljaris csak akkor folytathat6 ley ha a Kbt. 65. 5. (1) bekezdeskben foglalt 
feltktelek fennallasa esetCn az ajanlatkkro neveben eljar6 szemCly dont az eljaris ezen 
fajtajarol. 

(1) Targyalasos eljaras folytathat6 le a Kbt. 70. 5. (1) bekezdCs b), e) pontjaiban, valamint 
(3) bekezdes a), c) pontjaiban foglalt feltitelek fennallasa esetCn, ha az ajanlatkkro 
neveben eljar6 szemkly dont az eljaras ezen fajthjar61. 

(2) Targyalasos eljaras folytathato le a Kbt. 70. 5. (1) bekezdes a), c), d) pontjaiban, a (2) 
bekezdksben Cs a (3) bekezdes b) pontjaban foglalt esetekben az ajinlatkko neveben 
eljar6 szemCly dontese alapjan. 

(3) A Bizottsag rCszvetele a targyalason kotelezo, a targyalast az ajanlatkero nevCben 
eljaro, vagy az altala kijelolt szemkly vezeti. 

(4) A targyalason az ajanlatkero oldalan tanacskozasi joggal vehet rCszt az ajinlatkkro 
nevCben eljar6 szemCly altal felkert tanacsad6, hivatali munkatars, a lebonyolit6, 
valamint a tervezo kCpviseloje, illetve a kozbeszerzCsse1 erintett egyCb koltsCgvetesi 
szerv kCpviseloje. 

(5) A targyalasr61 jegyzokonyvet kell kesziteni. A jegyzokonyvvel kapcsolatos 
feladatokkal kapcsolatban az 5. 5. (4), (5) bekezdkseit kell alkalmazni. 

(6) Ha azt az eljaris eredmenyes befejezise szuksegessC teszi es a targyalast a megjelolt 
idopontban nem lehet befejezni - a rCsztvevok egyetertkskvel - tovabbi targyalasokat is 
lehet tartani. Ez azonban nem veszklyeztetheti a jogszabalyokban meghatarozott 
hataridok betartasat. 

A j a n l a t i  biztositCk 

(1) Az ajanlatkero az ajanlati felhivasban koteles az eljirasban va16 rCszvetelre - a (4) 
bekezdesben foglaltak kivetelkvel - a kozbeszerzes becsult CrtekCtol fiiggo, a (3) 
bekezdesben meghatarozott m6rtCkii ajanlati biztositkkot kCrni. 

(2) Az ajanlatkkro az ajanlati felhivasban koteles rogziteni, hogy az ajaillati biztositek 
- szerzodeskotes esetCn - a szerzodCst biztosit6 mellCkkotelezettsCgg6 vilik. 



(3) Az ajinlati biztositCk m6rtCke: 
- I0 millid Ft nettd kozbeszerze'si e'rte'khatcirig 200.000.-Ft 
- I0  millid Ft-ot meghaladd e's 100 millid Ft-ot el nem e'ro kozbeszerze'si e'rte'kek esete'n 

200.000. -Ft e's a 10 millid Ft-os feliili re'sz I %-a, 
- 100 millid Ft-ot meghaladd e's 500 millid Ft-ot el nem e'r6 kozbeszerze'si e'rte'kek 

esete'ben 1,000.000. -Ft e's a 100 millid Ft-on feliili re'sz 1,5 %-a. 

(4) Tirgyalhsos kozbeszerzCsi eljaras esetCn, valamint az ajBnlatkCro nevkben eljar6 
szemCly egyedi dontCse alapjin a kozbeszerzCsi CrtCkhatBr alatti kozbeszerzesek esetCn 
az ajanlatkCro nevCben eljar6 szemCly - a Kbt. 70. 5 .  (1) bekezdkse b), c), d) pontjaiban 
Cs a 70. 5 .  (2) bekezdCsCben foglalt feltCtelek fennillasa esetCn - ajanlati biztositikot 
kCrhet. Az ajanlati biztositik mCrtekCre a (3) bekezdesben foglalt rendelkezeseket kell 
alkalmazni. 

(5) Az ajanlati biztositCkot az ajAnlatkCro koltsCgvetCsi sziimliijara tortCno befizetkssel, 
vagy 100 milli6 Ft-ot meghalad6 kozbeszerzCsi CrtCk esetCn az ajanlati kotottsCg 
idotartamhra feltktel nClkul, az ajanlatkCro nevCben eljar6 szemCly (kedvezmknyezett) 
elso felsz6lithsara, a hatter vizsghlata nClkul kifizetendo bankgaranciiival kell 
teljesiteni. 

(6) Az ajanlatkero az ajiinlati biztositik osszegCt koteles a kolts6gvetCsi elszAmoliisi 
szamlhjan elkulonitetten nyilvintartani. 

(7) Az ajanlati biztositek 50 %-a teljesitCs igazolasiinak kiadhsat koveto 15 napon belul, a 
megmarad6 50 %-a a teljesitkssel kapcsolatos ut6felulvizsgiilati eljarason feltart 
szavatossiigi, stb. hihnyossiigok megszuntetCsCro1 sz616 igazolis kiallitasat kkijeto 15 
napon belul kamatmentesen kerul visszautal~sra. 

A j a n l a t o k  f e l b o n t h s a  

(1) Az ajinlatok felbontiisht a BizottsBg vCgzi, melyrol jegyzokonyv kCszul, a Kbt.-ben 
rogzitett tartalommal. 

Az ajanlatok elbiralasnak szakmai elokiszitise 

(1 )  Az ajBnlatkCro nevCben eljBr6 szemely felhivisiira benyi~jtott ajinlatok elbiralashnak 
szakmai elokeszitCsCt a Bizottsag vegzi. 

(2) A Bizottsag az ajhnlatokrol szakvClemenyt kCszit, amely kulonosen az alhbbiakat 
tartalmazza: 

a,) az ajrinlat mede le lb  e az cvrinlatke're'sben eloirt szempontoknak 



b.) milyen alvdllalkozdkat kivdn uz ajdnlattevd ige'nybe venni a megvaldsitdshoz, ezek 
bemutatdsa 

c.) az ajdnlattevo a referenciake'nt megjelolt feludatokat hatdrid6ben, szerzode'sszeruen 
teljesitette- e 

d.) az ajdnlattevo az elve'gzend6 feladat minose'ge't mike'nt kivdnja tantisitani 
e.) az ajdnlatke'ro riltal ke'rt egye'b ve'leme'nyt. 

(3) A szakvklemknyben - a (2) bekezdksben foglaltakon thl - rogziteni kell - a Kbt. 44. 5.  
(6) bekezdkskben foglaltakra figyelemmel - az ajanlattevonek a szerzodks teljesitkskre 
va16 alkalmassagat vagy alkalinatlanshgat, a csatolt igazolasok ellenorzkskrol 
megallapitottakat, valaniint az ajanlati felhivasban meghatarozott elbirilasi szempontok 
szerinti osszesskgkben legelonyosebb ajanlatot, illetve az krvknytelenskg 
megallapitasara vonatkoz6 javaslatot. 

(1) EKVSZ 6s ESZ vezetojenek kkrkskre benyujtott ajanlatok elbirhlasanak szakmai 
elokkszitksQe az intkzmkny szakmai elokkszito bizottsagot koteles lktrehozni. 

(2) Az (1) bekezdks alapjhn letrehozott bizottsag mukodkskre 6s szakvklemknyknek 
tartalmara e rendeletben.fogla1takat kell megfeleloen alkalmazni. 

(1) az elominositesi eljaras eredmknykrol (a rksztvevok alkalmassaganak megitklkserol a) 
a.) a polgarmester felhivasara lefolytatott elominositksi eljaras esetkn a Bizottsag EKVSZ, 
ESZ javaslatanak figyelembe vktelevel a polgarmester, 
b.) vezetojknek felhivasara lefolytatott elominosit~si eljaras esetkn az ajanlat elbiralasara 
jogosult szemkly dont. 

(2) Az ajanlattevo rkszvkteli felhivasra torteno jelentkezksknek elfogadasarb1 (az 
ajanlattevo alkalmassaganak megitelkskrol) az (1) bekezdesben foglaltak szerint kell eljarni 

Az eljaras eredmenyenek kihirdetese 

(1)Az ajanlatok elbiralasara vonatkoz6 dontkst, az eljaras eredmknykt az ajanlatkkro 
nevkben eljar6 szemkly vagy megbizottja nyilvanosan hirdeti ki. 

(2) Az eljaras eredmknyenek kihirdetkskrol jegyzokonyvet kell felvenni, arnely 
tartalmazza: 
a kihirdete's helye't, idopontjrir, 

- . a re'sztvevb'k felsorolrisrit a re'szve'teli min6se'guk feltiintete'se'vel, 
- az eljaras eredme'nye't. 
- a jelen nem le'vd ajrinlattevb'k nevkr. 



Budapest-Csepel 0nkorm6nyzat Kepviselo-testiilete Szervezeti i s  MukodCsi 
Szabalyzatar61 sz616 rendelete, annak melleklete, a polgarmesterre atruhazott hataskorok 
jegyzkke az alabbi rendelkezksekkel egksziil ki: 

Kozbeszerzesi eljarasokkal kapcsolatos hataskorok 

- A Polgarmesteri Hivatal i s  az egykb koltsegvetesi szervek valamint az egyeb 
szervezetek kozbeszerzksei vonatkozasiban - a rendelet 2. 5 .  (3) bekezdkseben 
meghatarozott kivktellel - az ajanlatkero nevdben eljar6 szemkly a polgkmester 2 5 .  
(2) bek. 

- Az altala kiirt kozbeszerzesi eljaras eseten irhsban, megbiz6levkl kiadasaval felkeri a 
Kozbeszerzesi Elokeszito Bizottsag tagjait, 6s ezzel egyidejuleg kijeloli a 
Kozbeszerzesi Elokeszito Bizottshg elnoket. Visszahivhatja a Kozbeszerzksi Elokkszito 
Bizottsig tagjait es elnoket 4 5 (2), (3), (4), (7) bek. 

- Az altala kiirand6 kozbeszerzCsi eljaras ajanlati vagy riszveteli felhivasat Cs az 
ezekhez kapcsol6d6 dokumentaci6t -a Kbtv. 70. 5 (1) bekezdes a), c), d) poiltjaiban 
foglaltak kivitelkvel - vdlemenyezes celjab61 megkuldi a Kozbeszerzdsi Elokeszito 
Bizottsagnak. 
8 .  5 .  (I) bek. 

- Az altala kiirt kozbeszerzesi eljaras eseten - a Kbtv. 70. 5 .  (I) bekezdks a), c), d) 
pontjaiban, a (2) bekezdes es a (3) bekezdes b) pontjaban foglalt esetekben dont a 
targyalasos eljaras alkalmazasarol. 
11. 5 .  (I), (2) bek, 

- Az altala kiirt kozbeszerzesi eljaras eseten vezeti a targyalast vagy annak vezeteskre 
mas szemelyt jelol ki. 
11. 5 .  (3) bek. 

- Az altala kiirt kozbeszerzesi eljaras esetkn meghivasos vagy a targyalasos eljaras soran 
dont gyorsitott eljaras alkalmazasar61, ha azt rendkivuli surgosskg indokolja 6s a 
rendkiviili siirgosseget indokolo korulmenyek nem az ajanlatkero mulasztasab61 
erednek. 
12. 5 .  

- Az altala kiirt kozbeszerzesi eljhris eseten - a Kozbeszerzesi ~ i~kesz i th :  Bizottsag 
javaslata figyelembevktel~vel - dont az elominosit~si eljaras eredmenyerol (a 
resztvevok alkalmassaganak megitelCserol), tovibba az ajanlattevo rkszvkteli felhivasra 
torteno jelentkezCsCro1 (az ajanlattevo alkalmassaganak megitC1Csirol). 
17. 5 (I), (2) bek. 

- Az altala kiirt kozbeszerz6si eljaras eseten - a Kozbeszerzesi Elokeszito Bizottsag 
javaslatanak figyelembe veteleve1 - dont a kozbeszerzesi eljaras eredmenyerol 6s 
nleghozza az eljarast lezar6 hatarozatot. 



18 - 19. fj. 

- Az altala kiirt kozbeszerzesi eljiras eseten az ajhdatok elbiralaska vonatkoz6 dontist 
nyilvhosan hirdeti ki, vagy a dontes nyilvhos meghirdetesevel mas szemelyt bizhat 
meg. 
20. fj. (1) bek. 

- Az altala kiirt kozbeszerzCsi eljiras eseten az ajhlatok elbiralishak befejezesekor 
irasbeli osszegzCst keszit az ajanlatokr61, az ebben foglaltakat az eljkas eredmenyknek 
vagy eredmenytelensegknek kihirdetese soran ismerteti, es azt az eredmenyhirdetest 
koveto ot munkanapon belul megkuldi az osszes ajhlattevonek. 
20. fj. (3) bek. 

(1) E rendelet 2001. januir 01. a p j h  lep hatalyba, rendelkezkseit, a hatalybalepest 
, kovetoen kiirt beszerzesekre kell alkalmazni. 

(2) E rendelet hatalyba lepesevel egyidejiileg, a kozbeszerzCsi eljiras egyes kCrdCseiro1 
sz610 3511996 (IX. 10.) Kt sz. rendelet hatalyat veszti. 

. . ,  

polga'rmester 
. . 

ZriradCk: A rendelet kihirdetve 2000.XI.21 -en. .-- 



Budapest-Csepel Onkormanyzata Kkpviselo-testulete 
3312000. (X1.2 1 .) Kt szamu, a kozbeszerzksi eljaras egyes kerdeseirol 

sz616 rendeletkhez. 

Az 1999. kvi LX. torvkny m6dositasai folytan a kozbeszerzksekro1 sz616 1995. kvi XL. 
torvkny (Kbtv.) 1999. szeptember 1-jei hatallyal tobb rendelkezkskt krintoen megvaltozott. 
A torvknyi valtozasok kovetkezteben a kozbeszerzksi eljaras egyes kkrdkseirol sz610 
3511 996. (IX. 10.) Kt. szamu rendelet tobb jelentos rendelkezkskt illeszteni kellett a 
torvknyi normAhoz. A fentiekbol kifoly6lag indokoltta vhlt -a jelenleg hatalyos rendelet 
m6dositasa helyett - egy uj onkormanyzati rendelet megalkothsa. 
A rendelet a Kbtv. felhatalmazisiinak keretei kozott hatarozza meg a rkszletes szabalyokat. 
A rendeletben nem szabalyozott kkrdksekben a Kbtv. szabalyait krtelemszeruen kell 
alkalmazni. 
A rendelet meghatarozza tovabbh a kozbeszerzksi eljaras hatalya a16 tart026 szerveket, az 
ajanlatkkresre feljogositott szemklyeket, az ajhnlatok elbirhlasanak szakmai 
elokkszitkskhez szukskges szernpontokat es az ajanlatok elbiralasanak eljarhsi szabalyait. 

A Kbtv. 96. $. (2) bekezdkse szerinti felhatalmazhs alapjan a rendelet szervi hatalya az 
~ n k o r r n ~ n ~ z a t r a ,  annak Polgarmesteri Hivatalara, illetve az ~ n k o r m a n ~ z a t  altal alapitott 
koltskgvetksi szervezetre, szervekre, valamint a Kbtv. 1. 5 .  c., alh tartozo szervezetekre 
terjed ki. 
Lkvkn, hogy a Polgarmesteri Hivatal is az Onkormanyzat koltskgvetksi szerve a Kbtv. 
Fogalomrendszerkben is, az intkzmknyek az ,,egykb7' koltskgvetksi szerv kifejezkssel a 
Kbtv. 1. $. c., ala tartoz6 szervezetek az ,,egykb szerv" kifejezkssel jelolhetok. 
A szervi hataly ala eso szervezetek vallalva az abb61 eredo kotelezettskgeket a rendelet 
szabalyai szerint a kozbeszerzksi krtkkhatarok alatti beszerzksek tekintetkben is 
el. arhatnak. 

A rendelet a torvknnyel osszhangban abb61 az elvbol indul ki, hogy a Polgarmesteri 
Hivatal az egykb koltskgvetksi szervek 6s a Kbtv. 1. $. c. pontja a16 tartoz6 szervezetek 
beszerzksei is az Onkormanyzat kozbeszerzeseit kkpezik. Ezkrt a rendelet meghatarozza az 
aj anlatkkro nevkben elj ar6 szemklyt. 
Az OK, a hivatala, KSZ-1, EKSZ-i - beszerzkseinek korkbol a rendelet kiemeli az OK 
szhmara kiemelten fontos beszerzkseket, ezkrt korlatozza az EKSZ-ek 6s ESZ-ek 
beszerzksekkel kapcsolatos jogositvanyait. 



A kozbeszerzesi eljiras tisztasaginak Cs a korrupci6 kizarasinak Crdekeben a rendelet 
meghatirozza az ajanlatkCro nevCben eljBr6, illetve az eljarisba bevont szemilyekkel 
kapcsolatos osszefirhetetlensegi szabilyokat. Ezeket -a torvCnnye1 osszhangban -a kiiras,. 
az elbiralas Cs a dontes is Crvenyesiteni kell. 

A rendelet az eljarasban rCsztvevo szervekkel Cs szemClyekke1 kapcsolatban kulonbozo 
termkszetii szabalyokat allapit meg. A rendelet a kozbeszerz6si eljaris megalapozottsigat 
6s szakszerusegCt az ajanlatkCro rCszero1 ugy kivanja elomozditani, hogy a kiiras 6s az 
ertCkelCs soran az ajinlatkkro neveben eljar6, illetve az eljarasba bevont szemClyektol 
megfelelo szakkrtelmet kovetel meg. Ezen kovetelmenyre tekintettel hatirozza meg, - a 
kozbeszerzCs targyanak jellegCre, bonyolultsagira is kiterjedo figyelemmel - hogy az 
ajanlati felhivis, a rkszveteli felhivas, illetve a dokumentacio elkeszitise, valamint az 
elbiralas elokCszitCse soran az eljarasban kik vehetnek rCszt. 

Az ajanlatok elbiralisanak fontos garancialis eleme az elokeszites 6s dontes. Ezert a 
rendelet az elbirilis elokCszitCsCnek 6rdekCben bizottsig 1Ctrehozasit irja elo. A 
bizottsagnak hatekonyan Cs szakmailag megalapozottan kell mukodnie. Ennek megfeleloen 
a rendelet azt a kikotCst tartalmazza, hogy a tagsag elofeltktele a kozbeszerzesek teren 
szerzett tapasztalat Cs szakkrtelem. 
A rendelet ... X tagu bizottsaga szakvClemCnye elkCszitCsCve1 segiti, de nem kotelezi az 
ajanlatkkro nevCben a nyertes ajinlatkkrot kivilaszt6, illetve az eljirist lezAr6 hatirozatot 
hozo szemklyt. 

A Kbtv. A 34. 5 (2) bekezdCsCben kimondja, hogy az ajanlatkeronek az ajanlati 
felhivisban kotelezo meghataroznia, hogy a legalacsonyabb osszegu ellenszolgaltatas vagy 
az osszessCgCben legelonyosebb ajinlat alapjan birilja- e el az ajinlatokat. Ez utobbi 
esetben azt is meg kell hatiroznia, hogy milyen elbiralasi szempontokat valaszt. 
A javaslat szerint, az onkormanyzati kozbeszerzCsek eseten a nyertes ajanlattevo az 
osszessCgeben legelonyosebb ajanlat alapjan kerul kiv8lasztisra. Ez esetben a (3) 
bekezdksben rogzitettek szerint - az ajanlatkkro koteles a torvCnyben foglalt feltkteleket is 
meghatarozni. 
Ennek megfeleloen a rendelet eloirja, hogy a Bizottsag, a hirdetmknyben kotelezoen eloirt 
szempontokat, melyek az ajanlattevok pCnzugyi, gazdasigi Cs muszaki alkalmassiganak 
igazolisira szolgilnak, illetve ezek alkalmatlanna minositesenek szempontjait a 
kozbeszerzCsek elokCszitCsi fizisiban, a hirdetmkny kozzCtCtele elott 6s mindig az adott 
kozbeszerzes targyaban hatirozza meg. Tovabbi a Bizottsignak meg kell hataroznia az 
osszessCgCben legelonyosebb ajanlat megitelCsCre szolga16 rCszszempontokat, azok sclyat 
meghatirozo szorzosz~mokat, valamint az CrtCkelCs soran adhat6 pontszim also es felso 
hatarait. 



A rendelet az eljaris meginditasat - az ajanlati, vagy reszvkteli felhivas es az ezekhez 
kapcsolodo dokumentacio tekinteteben - a Bizottsag vklemenyezkskhez koti, melynek 
cklja a Bizottsag elokeszito tevkkenyskgenek a szakmai megalapozottsag QvenyesiilCse 
mellett tortkno megval6sitasa. 
Ennek megfeleloen az ajanlati, vagy reszvkteli felhivast csak a Bizottsag velemknyezesCt 
kovetoen lehet kozzetenni. 

A rendelet szabalyozza, hogy az onkormanyzati kozbeszerzkseket nyilt eljaras kereteben 
kell lefolytatni, tovabba - a Kbtv. Eloirasaival osszhangban - eloirja, hogy melyek azok az 
esetek es feltktelek, melyek soran egykb tipusu kozbeszerzesi eljaras alkalmazhato, es 
meghatarozza az azzal kapcsolatos feladatokat. 

A rendelet a Kbtv. Eloirasaival osszhangban megteremti az ajanlattevo felelossCget a 
szerzodeskotks elmaradasanak eseteben, valamint a szerzodkses feltktelek teljesiteskre es 
az egy eves utovizsgalati eljaras soran feltart hianyossagok megszuntetesknek biztositasara 
vonatkozoan. 

Az ajanlatok elbiralasanak partatlansagat es ellenorizhetosCg~t biztosito eljaras krdekeben 
a bekrkezett ajanlatokat rogziteni kell. Ennek krdekkben es a Kbtv-vel osszhangban a 
rendelet tartalmazza a jegyzokonyvezksi kotelezettseget, ks eloirja a jegyzokonyv fo 
tartalmi kovetelmknyeit, valamint ennek ot munkanapon beluli az osszes ajanlattevonek 
valo megkiildkskt. 
A torvknyben lehetove es kotelezov6 tett nyilvanossagon kivul az utolagos vitak 
elkerulesenek erdekeben a javaslat a felbontast a Bizottsag jelenlktehez koti. 

A rcndelet azon rendelkezkse, inely a kozbeszerzks elijkCszitksCt vegzo szervezetnek az 
ajanlatok vklemenyezisenek elkeszitkset, tovabba a Bizottsagnak ennek 
figyelembevetelCve1 az elbiralas szakmai elokksziteskt irja elo, a hatekonysagot es a 
szakmai megalapozottsagot hivatott elomozditani. 

A Bizottsag elokeszito tevekenysege szakvelemeny elkkszitkseben valosul meg, mely a 
nyilvanossagnak 6s a szakmai megalapozottsagnak egyarant lenyeges hordozoja kell 
legyen. A rendelet felsorolja azon fontosabb szempontok egy reszkt, amelyekre a 
szakvklem6nynek ki kell terjednie. Ezen feliil a szakv6lemCny tartalmat, a torvenyi 
eloirasoknak megfeleloen kell osszeallitani. 

Az elokCszito ertkkeles hatkkonysaganak erdekeben a rendelet osszefoglalas es 
javaslattktel megtktelkt a Bizottsag feladatkent jeloli meg. 



A rendelet az ajinlatok elbirilisir61, az eljaris eredmtnyenek kihirdetCstrol Cs az irisbeli 
osszegztsnek az osszes ajinlattevo rtszCre torteno megkuldCsCro1, valarnint a szerzodks 
megkotCsCro1 a torvtnyben foglaltakkal osszhangban rendelkezik. 

A rendelet e paragrahsa a hatilybal6p6sro1, valamint a 35/1996. (IX. 10) Kt sz. rendelet 
hatilyon kivul helyezCsCrG1 rendelkezik. 


