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Képviselő-testület2ozo.iúlius 16-i ülésére

PomázVáros Önkormányzata Szervezeti és Műktidési Szabá|yzatárőlszőló 5/2oÍ5
(N.s') számű önkormányzati rendeletének ftiggelékétképező úi Közbeszerzési
Szab ály zat m e galko tása tárgyáb an

Tisztelt Képviselő-testület!
Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáről5l20I5

(IV.8.) számű önkormányzati rendeletének a Pomáz Város Önkormányzatának Közbeszerzési
SzabáIyzatáról szóló 2. sz. fr:ggelék (a továbbiakban: Szabályzat) 6.7' I pontja határozza meg a

Kozbeszetzési Bírálóbizottság létrehozásának részletszabá|yait a közbeszerzésekről szőlő 2015. évi
CXLIII' törvény (a továbbiakban: Kbt.) 27 s e) bekezdése a|apján.

A

Szabátyzat tátgyi rendelkezései szerint

a Kbt. hatálya aIá tartoző közbeszerzések

Önkormányzat minden kőzbeszeruési eljárás vonatkozásábanazÖnkormányzatiSzMSzalapján
Bírálóbizottságot (a továbbiakban: Bizottság) hoz létre.

esetén az
állandó

A Bizottság tagjainak száma négy fő'

Az

Errrópai Unió által finanszírozott, illetve támogatott projektek végrehajtása során lebonyolítandó
közbeszeruési eljárrísok esetén a magasabb rcndű jogszabályok elóírásai az irányadők az értékelésberr
és a bírálatban résztvevő személyek, szervek és az eljárás rendjének meghaÍároz'ásában, a'kként, hrrgy
ilyenkor felelos akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó bevonása is kötelező.

A

Bizottsági tagságról, és a tagok akadá|yoztatása esetén azok pótlásá rőI
tesz javaslatot.

közösen

a

Jegyző és a Polgármester

A Bizottság tagsai atevékenységüket leg|obb szakmai tudásuk alapjrán kötelesek ellátni, erre tekintettel
a közbeszerzési eljárások során azírásbeli szakvéleményés döntési javaslat megfogalmazása, valamint
az érvényességiés az alkalmasságvizsgálata tekintetében az eljárásban részt vevő más személyek vagy
szervek, illetőleg munkáltatói jogkör gyakorlójuk által nem utasíthatók.

Tekintettel arra, hogy a Pomázi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire megnövekedett mennyiségű
munkateher hárul, így javasoljuk a SzabáIyzat tárgyi rendelkezésénekmódosítását a-bban a'z aIá-bbi
három vonatkozásban:

l.l A

Birálóbizottság mindenkori elnöki posájának betöltéséfe javasoljuk az Önkormányzattal
szerződéses jogviszonyban ál1ó akkreditált felelős közbeszerzési tanácsadó megválasztását.
Amennyiben a aZ akkreditált felelős kőzbeszerzési tanácsadó jogi szakvizsgával' avagy közbeszerzési
szakjogász képesítésselrendelkezik, abban az esetben a Bírálóbizottságban a közbeszerzés tárgya
szerinti szakértelmet, valamint ajogi szakértelmet biztosító bizottsági tagságot is elláthatja.
2./ ABírálőbizottsági tagok vonatkozásábantörvényi

előírás, amelyet aSzabályzat6.3. pontja is rögzít,
eljárás előkészítése,a felhívás és a dokumentáció elkészítése,az aján|atok
értékelésesorán és az eljárás minden más szakaszában az.ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az
eljárásba bevont személyeknek, illetőleg szeryezeteknek ( a továbbiakban együttesen: aközbeszerzési
eljárásban résá vevők) együttesen megfelelő - a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai, közbeszerzési,
jogi és pénzúgyi-szakértelemmel kell rendelkezniük.

hogy a közbeszerzési

Javasoljuk, hogy az egyes közbeszerzési eljárások megindításakor kerüljön sor a mindenkori
Bírálóbizottság tagjainak eseti, vagyis az adottközbeszeruési eljárás vonatkozásában fennálló tagként
történő megváIasztására, vagyis aBírálőbiztosság tagjainak cserélődése biztosított legyen.
3'/ Az Önkormányzat,valamirtt a Polgármesteri Hivatal vezetésének vonatkozásában beállott személyi
változások okán indokolt új Közbeszerzési Szabá|yzat elfogadása.

Az

Ör. SzabáIyzatának 6'7 .l ' fejezet2. pontja az alábbiak szerint rendelkezik

,,A Szabályzat tárgyli rendelkezései szerint a Kbt' hatóIya aIá tartozó közbeszerzések esetén az
Önkormányzat nlinden közbeszerzési eljárás vonatkozásaban az Önkormányzati SzMSz atapjón
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A Bizottság tagjainak száma néglfő'
Az Európai Unió által finanszírozott, illetve támogatott projektek végrehajtósa során lebonyolítandó
közbeszerzési eljárdsok esetén a magasabb rendűjogszabáIyok előírósai az irányadók az értékelésben
és a bírálatban résztvevő személyek, szervek és az eljárás rendjének meghatározásdban, akként, hogy
ilyenkorfelelős aklcreditált kozbeszerzési szaktandcsadó bevonósa is kötelező.

A Bizottsági tagságról, és a tagok akaddlyoztatása esetén azok pótlósáról a Jeg,lző és a Polgármester
kozösen

tesz

j avaslatot.

A Bizottsóg tagjai a tevékenységüket legjobb szalcrnai tudásuk alapján katelesek ellátni, erre tekintettel
a közbeszerzési ef órások sorón az írásbeli szakvélemény és döntési javaslat medogalmazasa, valamint
az érvényességiés az alkalmasság vizsgálata tekintetében az eljárásban részt vevő mós személyek vagt
szervek, illetőleg munkáltatói jogkör gyakorlójuk által nem utasíthatók. "

A hivatkozott rendelkezés második bekezdésénekazalábbiak szerinti módosításajavasolt:
Önkormónyzattal szerződéses jogviszonyban álló aklcreditált felelős
közbeszerzési tanácsadó, aki a kozbeszerzési szakértelmet biztosító szeneély is. Amennyiben aZ
akkreditált felelős közbeszerzési tanácsadó jogi szakvizsgával, avag)/ közbeszerzési szakjogasz
képesítésselrendelkezik, abban az esetben a Bírálóbizottsógban a közbeszerzés tárg1la szerinti
szakértelmet, valamint a jogi szakértelmet biztosíÍó bizottsági tagsógot is elláthatja.

,,A Bizottság elnöke aZ

A Bizottság tagjainak száma legalóbb háromfő:

-

jogi szakértelmet biztosító személy;
a pénzügli szakértelmet biztosító személy,'
a közbeszerzés tórgla szerinti szakértelmet biztosító személy.
a

A hivatkozott rendelkezés negyedik bekezdésének az a|ábbiak szerinti módosítása javasolt:

Az egyes közbeszerzési eljárásokvonatkozásaban

megválasztott Bizottsági tagok személyéről és a tagok

akadályoztatása esetén azok pótlásóról a Jegyző és a Polgármester közösen
megvdlasztdsukról a Képviselő -testúlet dönt'
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tesz javaslatot,

Határozati iavaslat:

P

omáz Város Önkormányzat Képviselő_testületének'.' / 2O2O.(uI

....)

.''...''. számlihatározata a PomázVáros Önkormányzata Képviselő_testületének a
Szervezeti és Működési Szabályzatáról sző|ő 5 /20t5 (IV.8.) számú önkormányzati
rendeletének függelékét képező új Közbeszerzési Szabá|yzat megalkotása tárgyában

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szőlő 2015. évi
CXLIII. törvény 27.$-ában meghatározott kötelezés alapján az alábbihatározatothozza:

t'PomázVáros Önkormányzat Képviselő-testületének jelen határozatme]lékletétképező
új Közbeszerzési Szabályzatot jóváhagyja és annak alkalmazását2020' július ...napjától
alkalmazni rendeli és ezzel egyidejíileg a Pomáz Yáros Önkormányzat Képviselő_
testü]etének 24/2017' [II.15.) számű határozatáva| (2017. február 15. napjánJ
j óváhagyott Közb eszerzés i Szab ályzatot hatályo n kíyül h elyezi.

Z.Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a |egyzőt, hogy az új
Közb eszer zési Szabá|yzat kozzétételéről,valami nt annak a P omáz Város onko rmányzat
Szervezeti és Működési Szabá|yzatának (SzMSzJ függelékei közötti elhelyezésről
gondoskodjon.

Határidő: zozo.július 24.
Felelős: legyző
*
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Pomáz, 2020.július
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P ornáz Váro s ö nko rm ányzatának
Kö zb es zet zési Szab á|yzata

E Közbeszerzési SzabáIyzatot PomázVáros onkormányzatának
sz. határ ozatával j óváhagyta.

Képviselő-testülete lzozo.

(wI.

E Közbeszerzési Szabályzat hatálybelépésének időpontja: 2o2o. július

1. *(ltalános rendelkezések
Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-

közbeszerzésekről sző|ő 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 27.sában megállapított feladatkörében eljárva a Pomáz Város Önkormányzata (a
továbbiakban: Önkormányzat) általvégzett közbeszerzési eljárások előkészítésének,
lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró személyek és
szervezetek felelősségi körét, va]amint a közbeszerzési eljárás dokumentálásának
rendjét az alábbiak szerint állapítja meg és erÍe az alábbi Közbeszerzési Szabályzatot
alkotja (a továbbiakban: Szabályzat) :
testület)

A Kbt.

a

és jelen

Szabályzat minden esetben együttesen alkalmazandó.

A közbeszerzések meghatározásáta a Kbt., migaz értékhatárok vonatkozásában a Kbt.
előírásait, valamint a Közbeszerzési Hatóságnak a honlapján közzétett tájékoztatóit
kell alkalmazni.

2. ASzabályzat célja

A

Szabályzat célja, hogy az Önkormányzat közbeszerzéseire vonatkozóan a Kbt.
rendelkezéseivel összhangban egységes, önkormányzati szintű eljárási rendet
hatátozzon meg:

- a

közbeszerzések átláthatóságának,
biztosításának, valamint

a

Verseny tisztaságának,

a

nyilvánosság

-a

leghatékonyabb versenyeztetés biztosítása és ezze\ az Önkormányzat számára
műszakilag és gazdaságilag legkedvezőbb szerződések létrejöttének elősegítése
érdekében.

Jelen Szabályzatmeghatározzaaközbeszerzési eljárás előkészítésének,lefolytatásának
felelősségi rendjét, az ajánlatkérő nevében eljárő, továbbá az eljárásba bevont
személyek, illetőleg szervezetek felelősségi körét, a dokumentálás rendjét, a
döntésekért felelős személyt.

)

3. A Szabályzat hatálya
3.1E Szabályzat személyihatáIyaaz Önkormányzatra, mint ajánlatkérőre (Kbt s.$ (r)
bekezdés c) pontja) terjed ki, a következők szerint:
a.) az önkormányzati közbeszerzéseket eló'készítő és a közbeszerzési eijárásba bevont
személyekre és szervezetekre,

b.) az Önkormányzat által a közbeszerzési eljárasban való közreműködésre megbízott lailső szakértőkre és közreműködő személyekre, szervezetekre a megbizás tartalma szerint,
c.) aközbeszemsieljárasban
ságokra, döntéshozókra.

az

önkormínyzatreszerőIrésztvevő személyekre, bizott-

3.2 E Szabályzat tárgyihatőIyaalátartozikaz Önkormányzatvalamennyi, üsszterhes

árubeszerzése, szolgáltatás megrendelése, építésiberuházása, építésikoncessziója és
szolgáltatási koncessziója amennyiben az a Kbt. alapján közbeszerzésnek minősül (a
továbbiakban együtt: közbeszerzések).

3.3 Amennyiben a Képviselő-testület a Kbt. 1r7.$-ában kapott felhatalmazás alapjan
adott eljarasra sajátbeszerzési szabályok alkalmazasát írja elő , ilgy az abban nem szabályozott kérdésektekintetébenjelen Szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni.

4. Fogalom megh atátozások

a Szab á|yzat értelmezéseszerint

4.t ajónlatkérő: az ÖnkormányzatKbt. s.$ (r)

4.z ajőnlatteuő: az a
ajánlatot nyújt be;

c) pontja alapján;

gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszetzési eljárásban

4.3 aluáIlalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amÜ) a közbeszerzési

eljárás
eredményeként megkötött szerződés teljesítésébenaz ajánlattevő által bevontan
közvetlenül vesz részt, kivéve
a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenys égétkizárólagos jog alapjánvégzi,

b) aszerződés teljesítéséhezigénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- Vagy
alapanyag eladóját,

c) építésiberuházás esetén az épttőanyag-eladót
4.

4

dönt

é shozó : P

;

omáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

;

árubeszerzés: az árubeszetzés olyan visszterhes szetződés, amelylrrek tárgya
forgalomképes és birtokba vehető ingó dolog tulajdonjogának vagy használatára,
hasznosítására vonatkozó jognak - vételi joggal vagy anélkül történő - megszerzése az

4.5

Önkormányzat részérőI. Az árubeszerzés magában foglalja a beállítást és üzembe
helyezést is;

4.6 egybeszómítős: tiios a közbeszerzést oly módon részekre bontani, amely a Kbt.,
vagy a Kbt. szerinti uniós értékhatárt elérő vagy meghaladó becsült értékű
beszerzésekre vonatkozó szabályai alkalmazásának megkerüléséhez vezet. Az
egybeszámítás során a közbeszerzési törvény rendelkezéseit kell figyelembe venni.

4.7 éIetciklus: egy termék használatának, szolgáltatás nyújtásának vagy egy építési

beruházás fennállásának összes egymást követő, illetve eg1rrnással kapcsolatban álló
szakasza.
szerződés, amelynek tárgya a következő
valamelyik munka megrendelése (és áwétele) az önkorm ányzat r észérő1:

4.a építésiberuhó.zó's: olyan visszterhes
a.) a Kbt.

r.

mellékletébenfelsorolt tevékenységek egyikéhez kapcsolódó munka
kivitelezése' vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése egytitt;

b.) építménykiütelezése vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározotr
tervezése együtt;

c.) az onkormányzat által meghatározott követelményeknek megfelelő építmény

bármilyen eszkőzzel, vagy módon történő kivitelezése.

4.g építésiberuhőzás ajánlatkérési dokumentő.ció tartalma: az építésiberuházások
közbeszerzésének részletes szabályairől sző|ő 9o6/zott (KI. z3.) Korm. rendelet r.
melléklete alapján kell összeállítani;
4.ao építésikoncesszió: az épitésikoncesszió olyan építésiberuházás, amely alapján
az Önkormányzat építésiberuházást rendel meg, ellenszolgáltatása az építmény
hasznosítási jogának meghatározott időre történő átengedése vagy e jog átengedése
pénzbeli ellenszolgáltatással e5nitt, amely együtt jfu az építményhasznosításához
kapcsolódó működési kockázatnak a koncessziós jogosult általi üselésével

gazdasó.gi szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, egyéni cégvagy
személyes joga szerint jogképes szervezet, vagy ilyen személyek vagy szervezetek
csoportja, aki, illetve amely a piacon építésiberuházások kivitelezését, áruk szállítását
vagy szolgáltatások nyújtását kínálja;

4.tt

szőmítősa: a napokban, hónapokban vagy években megállapított
határidőbe vagy időtartamba a kezdőnap nem számít bele. (Kezdőnap az a nap,
amelyre a határidő megkezdéséreokot adó cselekmény vagy egyéb körülmény esik.) A
hónapokban vagy években megállapított határidő azon a napon jár le, amely számáná|
fogva a kezdőnapot követő napnak megfelel; haez a nap a lejárat hónapjában hiányzik,
a hónap utolsó napján. Ha a határidő utolsó napja nem munkanapra esik, a határidő
csak az ezt követő legközelebbi munkanapon jár le. A hirdetményben (felhívásban)
megjelölt időtartam a hirdetmény (felhívás) feladását, illewe a felhívás közvetlen
megküldését követő napon kezdődik.

4.tz hatőridők

4.tgkeretmegőIlapodő.s: egyvagytöbb ajánlatkérő és egyvagytöbb ajánlattevő között
létrejött olyan megállapodás, amelynek célja, hogy rögzítse egy adott időszakban

közbeszerzésekre irányuló, egymással meghatározott módon kötendő szerződések
lényeges feltételeit, különösen az ellenszolgáltatás mértékét,és ha lehetséges, az
előir ány zott m e nnyis

é get ;

4.t4közbeszerzési eljőrő.s előlcészítése|az adott közbcszcrzósi cljárás mcgkczdóséhez
szükséges cselekmények elvégzése,így különösen az adott közbeszerzéssel kapcsolatos
helyzet- és piacfelmérés,a közbeszerzés becsült értékénekfelmérése, az eljárást
megindító (meghirdető) hirdetmény, felhívás és a dokumentáció előkészítése;
4.t5, közbeszerzési eljárő.s megkezdése; a közbeszerzés megkezdésén a közbeszerzési
vagy koncessziós eljárást megindító vagy meghirdető hirdetmény feladásának
időpontját, a hirdetmény nélkül induló eljárás esetében pedig az eljárást megindító
felhívás vagy a tárgyalási meghívó megküldésének, ennek hiányában a tárgyalás
megkezdésénekidőpontj a
l lL
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árubeszerzésre, szolgáltatás megrendelésre vagy építésiberuházásra irányuló
visszterhes szerződés

4.r7.közbeszerzési dokumentum: minden olyan dokumentum, amelyet az ajánlatkérő
a közbeszerzés vagy a koncesszió tárgya, illetve a közbeszerzési vagy koncessziós
beszerzési eljárás leírása vagy meghatározása érdekébenhoz létre, illetve amelyre
ennek érdekébenhivatkozik

+.t8 közbeszerzés becsüIt értéke:A közbeszerzés becsült értékéna közbeszerzés

megkezdésekor annak tárgyáért az adott piacon általában kért vagy kínált - általános
forgalmi adó nélkül számított, a Kbt. r7-zo.$-aiban foglaltakra tekintettel megállapított
_ teljes ellenszolgáltatás (a továbbiakban: becsüIt érték).A becsült értékvizsgálata
körében külön vizsgálatot kel] elvégezni és ennek eredményétdokumentálni a Kbt. zB.
$-ában foglaltak alapján.

4.a9 közösségi őru: a Közösségi Vámkódexről sző|ő tanácsi

(z94 l 9z l EGK

rendelet) így meghatározott fogalom

rendeletben

;

összeférhetetlenség: Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás
előkészítésébenés lefolytatásában az Önkormányzat, mint ajánlatkérő nevében olyan
személy Vagy szervezet, aki vagy amely Kbt. zs.$ (t)-(+) bekezdésébenfoglaltak szerint
összeférhetetlen.

4,2o

részuételrejelentkező: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a több szakaszból álló
közbeszerzési eljárás első, részvételiszakaszában vagy koncessziós beszerzési
eljárásban részvételijelentkezést nyujt be;

4.zt

4.22 szolgáltatős megTendelése: A szolgáltatás megrendelése - árubeszerzésnek és
építésiberuházásnak nem minősülő - olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya
különösen valamely tevékenység megrendelése az Önkormányzat Észéről.A
szolgáltatások csoportosítását a Kbt. 3. számú melléklet tartalmazza.

4.23 szolgáItatő.si koncesszió: A szolgáltatási koncesszió a Kbt. szerinti ajánlatkérő
által, írásban megkötött

visszterhes szerződés, amelylrrek keretében az ajánlatkérő a
bekezdés szerinti szolgáltatást rendel ffi€g, aZ ajánlatkérő
ellenszolgáltatása a szolgáltatás nffitásának jogának (hasznosítási jog) meghatározott
időre átengedése' vagy e jog átengedése pénzbeli ellenszolgáltatással együtt, amely

Kbt. B. g (4)

jár a

szolgáltatás hasznosításához kapcsolódó működési kockázatnak a
koncessziós jogosult általi viselésével.

együtt

4.24 támogatás; a közbeszerzésre irányuló szerződés teljesítéséhezpénzeszköz vagy
egyéb anyagi előny juttatása az önkormányzat tészéte,ide nem érrve az
adókedvezményt és a kezességvállalást;

5. Az önkormányzat éves közbeszerzési terve, és éves statisztikai öszszegzése

5.r Az önkormányzat a tárgyévi költségvetés elfogadása után, de legkésőbb tárgyév

március 3r. napjáig összesített közbeszerzési tervet készít,az adott éwe tervezett közbeszerzésekről.

Az Önkormányzata közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben
foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolyathat,ha az
általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merü]t
fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy
egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokátis.

5.2 A közbeszerzési tervet, és annak módosításait a Pomázi Polgármesteri Hivatal Aljegyzője (a továbbiakban: Njegyző) készítielő. A közbeszerzési terv összeállításával
külső szakértő (a továbbiakban: Bonyolító) is megbízhatő. A közbeszerzési tervet Pomáz Város Önkormányzatának Polgármestere (a továbbiakban: Polgármester) terjeszti
a Képviselő-testület elé.
5.3 A közbeszerzési tervet közbeszerzési tárgyak szerinti bontásban kell elkészíteniés
az adott közbeszerzésre vonatkozóan legalább szerepeltetni kell:

a)
b)

c)
d)
e)

o

tátgyát,
mennyiségét,
azirányadó eljárási rendet,
a tervezett eljárásí típust,
az időbeli ütemezését, ezenbelül, az e|járás megindításának időpondát és aszerződés teljesítésénekvárható időpontja vagy a szerződés időtartamát, továbbá
sor kerül-e va5y sor került-e az adott közbeszerzéssel összefiiggésben előzetes öszszesített táj ékoztat ő közzétételére.

Szolgáltatás esetén, a fentieken túl, még fel kell tüntetni a szolgáltatási kategória
számát is.
A közbeszerzési tervben nem lehet feltüntetni

a

közbeszerzés becsült értékét.

és annak módosítasait a Képviselő-tesíilet Pénnigyi és Ellenőrzési Bizot[sága és a Varosfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága megtárryalják és véleményezik PomtlzVáros Önkormányzat Képviselő-testriletének Szervezeü és Működési Szabályzatában ( atovábbiakban: Önkormányzati SZMSZ)foglaltfeladatkörükalapján.

5.4 Aközbeszerzési tervet

5.5Aközbeszerzesiterwel,valamintarurak

ávalkapcsolatosfeladatokritemezeséta
szakbizottsági, Képviselő-testrileti mrrnkaterv tartaJmazaa.

5.6 A közbeszerzési terv nyilvános.

5.7 A közbeszerzési tervet az Önkormányzatnak legalább s éüg meg kell őriznie. A
közbeszerzési tervet és annak módosításait az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési
Hatóság által működtetett közbeszerzési adatbázisban közzétenni.

5.8 Az éves statisztikai összegezést az Aljegyző vagr az á|tala megbízott köztiszwiselő
készítiel a jogszabályi követelményeknek megfelelően. Az éves statisztikai összegezés
elkészítésévela Bonyolító is megbízható.
5.9 Az éves staüszLikai összegezést a Képviselő-test'tilet Pénni5ri és Ellenőrzési Bizottsága
és aVarosfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága megtárgyáják és véleményezik azÖÁkormányzati SZMSZ-ben foglalt feladatkönik alapján. Az éves statisztikai összegzést a
Polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé. Az éves statisztikai összegzést az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság álta] működtetett közbeszerzési adatbázisban
közzé tenni.

6. Aközbeszerzési e[iárásban részvevők és felelősségük

6.t Azeljárás törvényes lefolytatás a a Jegyzőfeladata.
A Jegyző évente felülvizsgálja a Szabályzatot valamint a jogszabályi változásokkal
összhangban és szükség szerint elvégzi a SzabáIyzat, valamint mellék]eteinek
módosítását, és ha ez szükséges a Képviselő-testtilet elé terjeszti elfogadásra.

6.z. Aközbeszerzési eljárásokban az Önkormányzat, mint ajánlatkérő nevében eljáró

személyek:

A jelen Szabályzat hatálya alá tartozó valamennyi beszerzés esetén az ajánlatkérő
képviseletében eljáró személy a Polgármester.

Az

ajánlatkérő jogait és kötelezettségeit az ajánlatkérő nevében a Polgármester
gyakorolja.

6.g A közbeszerzési eljárás előkészítése,a felhívás és a dokumentáció elkészítése,az

ajánlatok értékelésesorán és az eLjárás más szakaszáb an az ajánlatkérő nevében eljáró,
illetőleg az eljárásba bevont személyeknek, il]etőleg szervezeteknek (a továbbiakban: a
közbeszerzési eljfuásban részt vevők) egytittesen megfelelő _ a közbeszetzés tárgya
szerinti szakmai, közbeszerzési, jogi és pénzügyi _ szakértelemmel kell rendelkezniük.
A részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló, valamint árubeszerzés
és szolgáltatás megrendelése esetén az uniós értékhatárt eIérő,építésiberuházásesetén
az őtszázmillió forintot elérő értékűközbeszerzési e|járásba az ajánlatkérő köteles
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót bevonni.

6.+ A közbes zerzési eljárásban
felkérhető.

külső szakértő (a továbbiakban: Bonyolító) is

6.s Az ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevonni kívánt személy vagy
szervezet, írásban köteles nyilatkozni arról, hogyvele szemben nem áll fenn a Kbt-ben
meghatározott összeférhetetlenség.

6.6 A közbeszerzési eljárásban részt vevők az eljárás során birtokukba került üzleti,
önkormányzati titkokról nem adhatnak tájékoztatást illetéktelen szer"u'rrek vagy
személynek. Az összeférhetetlenségi és titoktartásí nyilatkozatot e Szabályzat 1.
melléklete tartalmazza.

6.z. Aközbeszerzési e[iárásban részt vevő személyek
6.7.t A BírőIóbizottsó'g

A Kbt.

hatálya alá tartoző közbeszerzések esetén aZ Önkormányzat minden
közbeszerzési e|járás vonatkozásában az onkormányzati sZMsZ alapján állandó
Bírálóbizottságot (továbbiakban: Bizottság) hoz létre.

,,A Bizottság elnöke az Önkormányzattal szerződéses jogviszonyban álló akkreditált
felelős közbeszerzési tanácsadó, aki a közbeszerzési szakértelmet biztosító személy is.

A Bizottság tagjainak száma legalább három fő:

-

jogi szakértelmet biztosító személy;
apénzügyi szakértelmet biztosító személy;
a közbeszetzés tátgyaszerinti szakértelmet biztosító személy.
a

Az

egyes közbeszerzési eljárások vonatkozásában megválasztott Bizottsági tagok
személyéről és a tagok akadályoztatása esetén azok pótlásáról a Jegyző és a
Polgármester közösen tesz javaslatot, megválasztásukról a Képviselő-testület dönt.

A Bizottság tagjai a tevékenységüket le&jobb szakmai tudásuk alapján kötelesek ellátni,
erre tekintettel a közbeszerzési eljárások során az írásbeli szakvéleményés döntési
javaslat megfogalmazása, valamint az érvényességiés az alkalmasság vizsgálata
tekintetéb en azeljárásban részt vevő más személyek vagy szervek, illetőleg munkáltatói
jogkör gyakorlójuk által nem utasíthatók.

A Bizottsági tagságáról, és a tagok akadályoztatása esetén azokpótIásáról
Polgármester közösen tesz javaslatot.

a

Jegyző és a

A Bizottság tagjai a tevékenységüket legjobb szakmai tudásuk alapján kötelesek ellátni,
erre tekintettel a közbeszerzési eljárások során az írásbeli szakvéleményés döntési
javaslat megfogalmazása, valamint az éwényességiés az alkalmasság vizsgálata
tekintetéb en azeljárásban részt vevő más személyek vagy szervek; illetőleg munkáltatói
jogkör gyakorlójuk által nem utasíthatóak.

A szabályzatban ezúton rögzítésre kerül, hogy a Kbt. zz.3 @) bekezdése alapján

az

ajánlatkérő bíráIati lapot nem alkalmaz.

6.7.t.t A Bíráló Bizottság feladatai: A Bizottság írásbeli szakvéleményt és

döntési javaslatot tesz a döntéshozónak az alábbiakvonatkozásában:

a) a közbeszerzési eljárás lebonyolításának formájára,
b)

az

c)

közbeszerzési dokumentációtartalmára,

d)

azajánlati biztosítékmértékére,valamint a részvételiilletve ajánlatkérési
dokumentáció ellenértékére,

aj

ánlatok elbírálásának rész-sze mpontj aira és súlyozására,

e) a két szakaszból álló eljárások

esetén a részvételrejelentkezők alkalmas-

ságának elbírálására,

0

meghatározott és közzétett elbírálási szempontok alapján elvégzik a beérkezett ajánlatok írásbeli értékelését,

g)

a beérkezett ajánlatok, valamint adott esetben az érvényesajánlatot be-

nyújtott ajánlattevőkke] folytatott tárgyalás alapján a nyertes, illetve
szükség esetén a nyertes ajánlatot követő másorlik legkedvezőbb ajánlatot benyújtott ajánlattevő megjelölésére,

h)

i)
j)

az érvénytelen aj ánlattevők megj elölésére,
a közbeszerzési eljárás eredményessévagy eredménytelenné nyilvánítására,

e$léb, a közbeszerzési eljárás során felmerülő döntésre.

6.7.t.z A Bírá1ó Bizottság munkája: A Bizottság üléseit az elnök h*ja össze és
vezeti. Az elnök távolléte esetére jogosult a helyettesítéseiránt intézkedni. Amennyiben
az elnök a helyettesítése iránti intézkedésbenakadályoztatva van, a bizottság tagjai
közül a korelnök jogosult összehírrni éslvagy levezetni a bizottság ülését.
A Bizottság akkor működőképes, ha tagjai az értékeléssorán négy fővel jelen vannak

akként, hogy a közbeszerzéstátgyaszerinti, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelem
képüselve van.

A Bizottság üléseiről írásbeli szakvélemény és döntési javaslat készül.

6.7.zA döntéshozó
A jelen Szabályzatban foglaltak szerint lefolytatandó közbeszerzési eljárást Lezárő és
egyéb döntéshozatalra a Képviselő-testület jogosult, kivéve ha a szabáIyzat erről
másképp rendelkezik.
A Döntéshoző

e

feladatkörében:

a) jóváhagy1a az éves összesített közbeszerzési tervet és annak módosítását, elfogadva a módosítás indokát is

b) megválasztja

a Bizottság tagjait, és Elnökét,

c)

utasítást ad' _ szükség esetén _ az előzetes összesített tájékoztató elkészítésére

d)

engedélyezi a Polgármester javaslatára a közbeszerzési eljárások külső, szakértő
szervezettel vagy személlyel történő lebonyolítását,

e)

jóváhagyja a közbeszerzési eljárásoktekintetében a külső szervezetek általi ellenőrzés során adott jelentést, tájékoztatást, adatszolgáltatást, egyéb információt,

0

jóváhagyja a Kbt. 1r3. s (r) bekezdése szerinti összefoglaló tájékoztatást

és jóváhagyjaazt,

g) jóváhagnaaKbt. rr3.
dasági szereplőt

h) jóváhagyja

$ (r) bekezdése

a Kbt. rrs.$ (r) bekezdése

kívánt 5 gazdasági szereplőt

szerinti eljárásbabevonni szükséges

3 gaz-

szerinti eljárásban az ajánlattételre felkérni

i)
j)

jóváhagyja a közbeszeruési dokumentációt
részt vehet az aján|atok bontási eljárásán, az eredményhirdetésen,

k)

tanácskozási joggal részt vehet a Bizottság munkájában,

l)

a Bizottság szakvéleménye és döntési javaslata alapján dönt az ajánlatok/részvételi jelentkezések érvényess égérő|, meghozz a az eljátást lezáró döntést,

m) a Bizottság írásbeli szakvéleményeés döntési javaslata alapján döntést hoz
egyéb, a közbeszerzési eljárások során felmerülő kérdésekben.

Ha a Döntéshozó a Bizottság határozatáva| vagy az abban foglalt valamely döntési

javaslattal nem ért egyet, azt megfontolás végett, észrevételeinek közlésével visszaküldi
a Bizottságnak. A Bizottság a döntéshozói észrevételeket figyelembe véve ismételten
érdemi javaslatot tesz a Döntéshozőnak.

Ha a Döntéshozó a Bizottság határozatáva| va1y az abban foglalt valamely döntési
javaslattal nem ért egyet, jogosult attól írásban, indoklással elláwa eltérő döntést
hozni.
Tárgyalásos eljárásokban az ajánlatok bírálatának első szakaszának |ezárásával
kapcsolatos közbenső döntés meghozatalára a Polgármester jogosult, amely döntésről
a soron következő Képviselő-testületi ülésen köteles a Képviselő-testületet
tájékoztatni.

6.z.s Az előkészítésértés a u ég r ehaj

tősért felelős szeméIy ek

Az

önkormányzat által lefolytatandó valamennyi közbeszerzési eljárásban az
e|őkészitő és végrehajtó feladatok koordinálását a Jegyző iránfltása, szewezése,
vezetése és ellenőrzése mellett a közbeszerzések iránltásával és felügyeletével
megbízott Pomázi Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Városfejlesztési
csoportve zetője látj a el (a továbbiakban

:

közbeszerzési felelős).

A Pomázi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott
feladat-és hatáskörrel rendelkező illetékes csoport vezetőinek (a továbbiakban
csoportvezető) fe|adata az iránltásuk alá rendelt szervezetben felmerülő beszerzési
igények esetén a Közbeszerzési Szabályzat előírásainak megfelelő eljárások
kezdeményezése és az eljárásokban való részvételés együttműködés biztosítása.

közbeszerzési eljárásokban az e|őkészítő és
végrehajtó feladatokhoz kapcsol ődő, aközbeszerzési jogi feladatokon kívüli műszaki és
egyéb szakmai (a műszaki leírást és az esetleges műszaki vagy szakmai értékelést
és/vagy bírálatot érintő) feladatokat az önkormányzat közbeszerzés tárgya szerint az
illetékes csoport vezetője látja el.

Az önkormányzat által lefolytatandó

6.7.3.t Az onkormányzat közbeszerzés tárgya szerint illetékes csoport vezetőjének

feladatai a közbeszerzési eljárás lebonyolítása során:

a) elkészítiaz egyes

közbeszerzésekre vonatkozó előterjesztés szövegének a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai részét,

b) elkészítia közbeszerzési műszaki leírást, illetőleg

a közbeszerzési dokumentá-

ciónak a közbeszerzés tárgya szerinti szaktudást igénylő részeit, valamint a
szerződéstervezetet,

c)

becsült értékmeghatározásához a Kbt. z8. $ szerinti vizsgálatot elvégzi és annak eredményét dokumentálja, esetleges előzetes piaci konzultációk lefolytatása
a

d) a közbeszerzési eljárás megindításához átadja

az a), b) és c) pont szerinti doku-

mentumokat a J egyzőnek,

e) szakmai választ ad a b) pont szerinti dokumentumokkal kapcsolatban felmerülő

aj

ánlattevői kérdésekre,

0

elbírálja a beérkezett ajánlatok közbeszerzés tátgya szerinti szaktudást igénylő
részeit,

s)

kijavíttatja azajánlatok nyilvánvaló számítási hibáÍt,

h) szakmai előterjesztőként

i)

részt vesz a Bizottság ülésein,

előkészítia jogszabályoknak megfelelő szerződésmódosításokat.

6.7.3.2'4. közbeszerzési felelős

e

feladatkörében:

a) javaslatot tesz a Bonyolító bevonására, gondoskodik

a Bonyolító által ellátandó

feladatok szerződésben való meghatározásárő|és aszerződés előkészitésérő|,

b)

c)

szerint illetékes csoport vezetőinek javaslatai alapján elkészítiaz Önkormányzatközbeszerzési tervét, valamint annak módosításait és
átadja a Jegyzőnek
a közbeszerzés tárgya

terv alapján, szükség esetén gondoskodik az előzetes összesített tájékoztató(k)
elkészítéséről és közzététe|& ő|,
a

d) gondoskodik annak megállapításáról, hogy a tervezett beszerzés nem tartozikea

Kbt.-ben meghatározott kivételi jogcím hatálya alá

e) gondoskodik

az eljárások megindításához szükséges adatlapok kiadásáról, valamint a beérkező adatok folyamatos feldolgozásáról, és a hiányosan, vagy hibásan kitöltött adatlap tekintetében egyeztetést folytat le a közbeszerzés tárgya
szerint illetékes csoport vezetőjével, az adatlapot e Szabályzat 5. melléHete tar-

talmazza

0

szükség esetén kezdeményezi a Bizottság ülésének összehívását a Jegyzőn keresztül,

g)

a közbeszerzés tárgya szerint illetékes csoport és a Bonyolító írásbeli előkészítése alapján javaslatot tesz a közbeszerzési eljárás formájára, gondoskodik az

ajánlati, az ajánlattételi illetve részvételifelhívás pontos szövegének, valamint
a szükséges külön dokumentációnak az elkészítéséről,

h) javaslatot tesz arra, hogy részajánlattétellehetséges-e, ha igen, akkor egyvagy

több vagy valamennyi részre ajánlatot lehet-e tenni (részajánlattétel esetén részenként megadja a becsült értéket,a tárgyat és a mennyiséget). Részajánlattétel kizárása esetén ennek indokát is megadja.

i)

j)
k)

megadja az értékelésiszempont(ok)at és az alkalmassági követelményeket (kivéve tárgyalásos eljárásban, ahol csak egy meghatározott gazdasági szereplő
hívható fel ajánIattételre). A legalacsonyabb ár értékelésiszempont csak a Kbt.
z6. $ (s) bekezdése alapján alkalmazható

felel a dokumentáció részekéntelőkészített és a nyertes ajánlat nyomán megkötendő szerződés tartalmáért,
a Bizottság elé terjeszti döntési javaslat megfogalmazásavégett az összefoglaló
tájékoztatást, az eljárást megindító , az ajánlati, az ajánlattételi illetve részvételi

felhívást,

l)

gondoskodik a döntéshozó által már jóváhagyott ajánlati, ajánlattételi illetve
részvételifelhívás közzetete(éről azajánlatkérő honlapján illetőleg a Közbeszerzési Hatóság honlapján, illetőleg közvetlen megküldéséről,

m) a közbeszerzési dokumentumokat korlátlanul és teljeskörííen hozzáférhetővé
teszi, kivéve a Kbt. 3g. $-ában meghatározott eseteket

n) gondoskodik

elkésznés&őla közbeszetzés tárgya szerint illetékes csoport javaslatai alapján azon eljárásokban, ahol Bonyolító nem
a kiegészítő tájékoztatás

vesz részt,
és a Kbt-ben meghatározottak szerint javaslatot tesz az ajánlattételi határidő meghosszabbítására,

o) indokolt esetben

p) megszewezi, megtartja

és dokumentálja

azqánlatokbontási eljárását, teljesíti

abontáshoz kapcsolódóan a Kbt. által meghatátozotr feladatokat

q) felügyeli

közbeszerzéstárgyaszerint illetékes csoport vezetőjének, valamint a
Bonyolítónak a közreműködésével elkészített írásbeli értékelésta részvételre
történő jelentkezésekről, illeWe a beérkezett ajánlatokról és azt - döntési javaslat megfogalmazása céljából - a Bizottságeléterjeszti,
a

r)

gondoskodik az egyes közbeszerzési e|járások során szükséges tárgyalások lefolytatásáról, a lefolytatott tárgyalásokról Jegyzőkönyv készítéséről,és annak
minden aj ánlattevővel való aláírattatásáról,

s)

gondoskodik az eredmény kihirdetéséhez,közzétételéhez,valamint az ajánlattevők kiértesítéséhezszükséges feladatok elvég zéséről,

t)

gondoskodik a közbeszerzési eljárások során keletkezett valamennyi dokumentum iratkezelési Szabályzat szerinti, egy ü5riratban történő elhelyezéséről és a
Kőzigazgatási és Népjóléti Csoport részéretörténő átadásáról. A Közigazgatási
és Népjóléti Csoport gondoskodik az eljárás lezárulásától illetőleg a szerződés
teljesítésétőlszámított 5 évig a dokumentumok megőrzésétőI,

u) a közbeszerzéstárgya szerint illetékes csoport vezetőjének kéréséreszakmai véleményt adaszerződésekvégrehajtása során felmerült módosítási igények Kbtnek történő megfeleléséről,

v)

a közbeszerzés tárgya szerint illetékes csoport adatszolgáltatása alapján gondoskodik aszetződés módosításáról, teljesítéséről,vagy részteljesítésérőlkészített táj éko ztatő határidőb e n tö rténő elkészítéséről é s közzétételérőI,

w) közreműködik a közbeszerzési eljárások tekintetében a küiső szervezetek áitai
végzett ellenőrzések során adandó jelentés és tájékoztatás elkészítésében,továbbá e körben gondoskodik az adatszolgáltatásról,

x)

gondoskodik a közbeszerzési eljárásokról az éves statisztikai összegezés elkészítéséről,és a Közbeszerzési Hatóság részétetörténő megküldéséről,

y)

figyelemmel kíséria közbeszerzési jogszabályok változásait és javaslatot tesz a
jogszabályváltozások miatt szükségessé váló intézkedésekre,

z)

ellátja a közbeszerzési eljárássalkapcsolatos valamennyi adminisztratív feladatot (meghívók, Jegyzőkönyvek stb.)

6.z.+ ABonyolító
Bonyolító megbízása esetén a szükséges adatok és dokumentációk átadásáról, valamint
Bonyolítóval történő kapcsolattartásról a Jegyzőn keresztül a Polgármester
gondoskoclik.

a

A

Bonyolító a megbízás során az Önkormányzat, mint megbízó nevében jogosult
eljárni.

A Bonyolítő az alábbi feIadatokkal bízható meg

a közbeszerzési e|játás során:

a)

szükség esetén felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátása,

b)

elkészítiaz ajánlati, ajánlattételi illetve a részvételi felhívást, valamint _ a részére átadott szakmai dokumentumok alapján - a dokumentációt,

c)

elkészítiés megjelenteti az egyes közbeszerzésle|járások
detményeket,

d)

az ajánlati, ajánlattételi illetve a részvételifelhívásban foglaltak szerint az ajánlattevők rend elkezésére bocsátj a a dokumentációt,

e)

megszervezi, megtartja és dokumentálja az esetleges helyszíni bejárást, illetőleg
a helyszín megtekintését, a helyszíni bejárásra vonatkozó jegyzőkönyvet kiküldi,

során közzéteendő hir-

0

közbeszerzéstárgya szerint illetékes csoport adatszolgáltatása alapján, azajánlatkérővel történő egyeztetést és jóváhagyást, valamint ennek dokumentálását
kovetően megválaszolrja az ajánlattevők kiegészítő tájékoztatásra irányuló kérdéseit,
a

g) indokolt

esetben javaslatot tesz a hirdetmény va5y a dokumentáció módosításáta, a hirdetmény visszavonására, a részvételijelentkezési, illetve az ajánlattételi határidő meghosszabbítására,

h) megszervezi, megtartja

és dokumentálja az ajánlatok bontási eljárását, teljesíti
a bontáshoz kapcsolódóan a Kbt. által meghatározott feladatokat,

i)
j)

az ajánlati, ajánlattételi illetve a részvételi felhívásban, valamint a dokumentációban és az esetleges kiegészitő tájékoztatásban foglaltak alapján megállapítja
az ajánlatok esetleges hiányosságait,
a közbeszerzési dokumentumok által biztosítottak szerint felszólítja az ajánlattevőtlajánlattevőket hiánypótlás benyújtására, figyelemmel a Kbt. 6q. 5 (+)-(B)

bekezdésére

k)

szükség esetén felvilágosítást kér az ajánlattevőtől akizárő okokkal, az alkalmassággal, illetőleg az ajánlati felhívásban vagy a dokumentációban előírt egyéb iratokkal kapcsolatos nem egyértelmiíkijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalm ának tisztázása

1)

ér

dekéb e n,

szükség esetén az értékelésszempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát
megalapozó adatokat, valamint indokolást kér az ajánlattevőtő|,haaz ajánlat a
megkötni kívánt szerződéstárgyára figyelemmel arán1talanul alacsony összeget
tartalmaz az értékelésiszempontként figyelembe vett ár vagy költség, va5y valamely önállóan értékelésrekerülő eleme tekintetében. továbbá indokolást kér,
haazajánlat valamely egyéb eleme tartalmaz teljesíthetetlennek ítéltkötelezettségvállalást,

,

m) azajánlatok és a hiánypótlás során, illetve indokolásként vagy felülágosításként
benffitott dokumentumok alapján elkészítiaz ajánlatok értékelését,
az egyes közbeszerzési eljárások során szükséges tárgyalások lefolytatásában és elkészítia tárgyalások Jegyzőkönyveit,

n) közreműködik

o) Kbt. szerinti határidők

figyelembevételével értesítiaz ajánlattevőket az ajánlatok érvénytelenségéről,

p) javaslatot tesz a közbeszerzési eljárás eredményessévagy eredménytelenné nyilvánítására a Kbt-ben megfogalmazotL körülmények fennállása esetén,

q) elkészítia kü]ön jogszabályban meghatározottak szerint az összegezést, valamint azt a Kbt-ben foglaltak szerint átadja vagy megküldi az ajánlatLevőknek,

r)

gondoskodik a nyertes ajánlattevővel megkötendő szerződés aláírásra történő
előkészítéséről,

s)

szakértőként részt vesz a Bízottság ülésein,

t)

elkészítia szerződés módosításáról szóló tájékoztatót, és gondoskodik annak
megjelentetéséről,

u) gondoskodik

a közbeszerzési dokumentumok jogszabálybu'' etőírt közzétételé-

ről,

v)

tájékoztatást ad a Kbt-ben foglalt esetekben az otL megjelölt személyeknek illetőleg szervezeteknek,

w) a közreműködésével bonyolított közbes zeruési eljárással kapcsolatos jogorvoslati fórumokon ellátja az onkormányzat szakszerű és hatékony képviseletéta
Polgármesterrel,

x) közreműködik

a közbeszerzési eljárások tekintetében a külső szervezetek által
végzett ellenőrzések során adandó jelentés és tájékoztatás elkészítésében,továbbá e körben gondoskodik az adatszolgáltatásról,

y)

szakértői támogatást
désekben.

nffit

a

közbeszerzéssel kapcsolatban felmerülő egyéb kér-

A Bonyolítót a tevékenysége kifejtése során tett cselekményeiért, azok tartalmáért vagy
esetleges elmaradásáért felelősség terheli.

A

6.z.+ pont szerinti felelősséggel kapcsolatos rendelkezéseket a Bonyolítóval
megkötött megbízási szerződésben rögzíteni kell.

7. A közbeszerzési elj árás lebonyolításának rendje
7. I. AZ elj árós előkészítése

Aközbeszerzési eljárás megindítását megelőzőenaközbeszerzés tárgya szerint illetékes
csoporL vezetője köteles a közbeszerzési eljárás megindításához szükséges adatlapot (a
továbbiakban: adatlaP) a z. számú melléklet szerint kitöltetni és a közbeszerzés tárgya
szerinti szakmai előterjesztést, a közbeszerzés műszaki leírását, illetőleg a
közbeszerzési dokumentációnak a kózbeszetzés tárgya szerinti szaktudást igénylő
részeit, valamint aszerződéstervezetet átadni vagy megküldeni a Jegyzőnek.
A közbeszerzési dokumentációt a Jegyző ellenőrzésével a közbeszerzések iránltásával
és felügyeletével megbízott közbeszerzési felelős, Bonyolító igénybevételeesetén a
Bonyolító készítiel.

A közbeszerzési dokumentáció elkészítésébea
csoport vezetőjétbe kell vonni.

közbeszerzés tárgya szerint illetékes

A közbeszerzési dokumentáció véglegesítetL tartalmát és a közbeszerzési előterjesztést
a közbeszerzés tárgya szerint illetékes csoport vezetője és a közbeszerzési felelős, a
Jegyző együttesen terjesztik a Bizottság elé.
7.2. Az eljőrós lefolytatő.sa

A

közbeszerzési eljárás lefolytatásárőI a felhívásra és dokumentációra vonatkozó
jóváhagyó döntéshozói döntést követően a közbeszerzési felelős, Bonyolító
igénybevétele esetén a Bonyolító gondoskodik.
A közbeszerzési eljárás lefolytatásában a közbeszetzés tárgya szerint illetékes csoport
vezetőjének feladataia6.7.g.tpontban foglaltaknak megfelelően alakulnak.

A

közbeszerués tárgya szerint illetékes csoport vezetője az értékelésiés bírálati
előterjesztés tartalm áért a 6.7.3.t pontban foglalt feladatai tekintetében felelős.

78.AZ eljőrő.st lezőró szerződés megkötése
Eredményes közbeszerzési eljárás esetén a közbeszerzési eljárástlezátő szerződést - a
Kbt-ben meghatározott határidőben _ az Önkormányzati sZMsZ szerint aZ aÍra
felhatalmazott személyek írj ák alá.

A

közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződések aláírásra

előkészítésérőla Jegyző a közbeszerzési felelősön keresztiil köteles gondoskodni.

A megkötöfr. szerződések jogszabályban előírt közzététe|éről a közbeszerzési felelős

gondoskodik.

A

közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződések ajánlatkérési

dokumentációban és a nyertes ajánlatban foglalt feltételeknek történő megfelelésének
biztosításáért a közbeszerzés tár5la szerint illetékes csoport vezetője a felelős.

7.4.

A

közbeszerzési eljőró'sok alapjőn kötött

szerződések módosítá'sa és

teljesítése

A

közbeszerzési eljárás alapján megkötött szeruődések módosítását, teljesítését,
részteljesítéséta közbeszerzéstárgyaszerint illetékes csoport vezetője követi nyomon.

A

közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések módosítására csak a Kbt.
rendelkezései szerint van lehetőség. A szerződés módosítására a Kbt. 41. $ (t)-(6)
bekezdésébenfoglaltak szerint van lehetőség.
Aszerződés módosításáról és aláírásra történő előkészítésérőla Jegyző a közbeszerzési
felelősön keresztül gondoskodik.

A

szerződés módosítások jogszabályban előírt közzétételérőI a közbeszerzési felelős
gondoskodik.
szerződések módosításával, részteljesítésévelés teljesítésévelkapcsolatos _ Kbt.
szerinti - adminisztrációs kötelezettségek teljesítésérőla közbeszerzés tfugya szerint
csoport vezetőjének tájékoztatása alapján a közbeszerzési felelős gondoskodik.

A
A

szerződések teljesítésérőla közbeszerzés tárgya szerint illetékes csoport vezetője
legkésőbb a teljesítést követő munkanapon köteles a Jegyzőttájékoztatni. Az egy évnél
hosszabb vagy határozatlan időre kötött szerződés esetén aszerződéskötéstől számítva
évente kell a tájékoztatást megadni, ebben az esetben a szerződés részteljesítésének
időpond a a szerződés aláírásának évfordulój a.
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A

kö zb

z

er zési elj ár ós nyilu áno

s

só'g

a

ok nyilvánosságra vonatko zó információkat, dokumentumokat
Jegyző iránltásával a közbeszerzési felelős készítiel. A dokumentumok

A közbeszerzési

a

e s

elj árás

elkészítésébena Bonyolító
szerint.

is közreműködhet a

szerződésekben meghatározottak

Az Örrkorrrrányzathorrlapjárr Lörténő közzétételéérta Jegyző a felelős.
Az onkormányzatköteles a Kbt. +s. 5 (r) bekezdésébenmeghatározott információkat,
dokumentumokat a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési
Adatbázisában - amennyiben a Közbeszerzési Adatbázisban történőközzététel nem
lehetséges _ saját honlapján közzétenni.
Aközzététel ideje a Kbt. 43. $-ában meghatározott időtartam.
7.6. Összeg ezés módosítő-sa

Az

Önkormányzat aZ összegezés megküldésétől számított huszadik napig egy
alkalommal jogosult az írásbeli összegezést módosítani, szükség esetén az
érvénytelenségrői szőiő tájékoztatást visszavonni, tová'obá a már megkötött
szerződéstől elállni, illetve ha az eredeti állapot nem állítható helyre, a szerződést
azonnali hatállyal felmondani,ha az eredmény megküldését követően észleli, hogy az

eredmény (eredménytelenség) jogszabálysértő volt és a módosítás a jogszabálysértést
orvosolja. Az Önkormányzat a módosított írásbeli összegezést köteles faxon vagy
elektronikus úton haladéktalanul, egyidejűleg az összes ajánlattevőnek megküldeni.
Az írásbeli összegezésben észlelt bármely elírást (névcserét, hibás névírást, szám- vagy
számítási hibát vagy más hasonló elírást) az onkormányzat kérelemre vagy kérelem
hiányában is kijaűthatja. A kijavított írásbeli összegezést az önkormányzatlegkésőbb
az összegezés megküldését követő tíz napon belül köteles egyidejűleg megküldeni az
összes ajánlattevőnek, illetőleg részvételij elentkezőnek.
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Az ajánlattevők vagy részuételrejelentkezők az ajánlat vagy részvételre jelentkezés
elbírálásáról készítettösszegezés megküldését követően kérheti, hogy más gazdasági
szereplő ajánlatának vagy részvételijelentkezésének üzleti titkot nem tartalmaző
részébebetekinthessen. Az iratbetekintésre vonatkozó kérelemben a gazdasági
szereplő köteles megjelölni, hogy milyen feltételezett jogsértéskapcsán, az ajánlat vagy
részuételijelentkezés mely részébekíván betekinteni.

Az Önkormányzat az előzetes vitarend'ezési kérelemmel kapcsolatos álláspontjáról a
vitarendezést kérelmezőt a kérelem megérkezésétőlszámított három munkanapon
belül a benffitási módnak megegyező mődon tájékoztat1a, továbbá az eIőzetes
vitarendezési kérelem benffitásáról, valamint az arÍa adott válaszáról az eljárás
valamennyi általa ismert ajánlattevőjét vagy részvételrejelentkezőjét is
tájékoztatja.

Az Önkorm ányzat az e|őzetes ütarendezési kérelem megérkezésétőlszámított három
munkanapon belül akkor is jogosult egy alkalommal az ajánlattevőket (részvételre
jelentkezőket) három munkanapos határidővel hiánypótlás, felülágosítás vagy
indokolás benyujtására felhfimi, amennyiben az eljárás szabályai szerint erre már nem
lenne lehetőség, ha az eljárásban történt törvénysértés ezen eljárási cselekmények
útján orvosolható.

Ebben az esetben az Önkormányzat az előzetes vitarendezési kérelem benyújtásáról a
hiánypótlási felhívás, a felvilágosítás vagy indokolás kérésénekmegküldésével

egyidejűleg, míg a kérelemre adott válaszáról a kérelem megérkezésétőlszámított hét
munkanapon belül _ faxon vagy elektronikus úton - tájékoztatja a kérelmezőt és az
ajánlattevőket (részvételrejelentkezőket).

Amennyiben valamely ajánlattevő a Kbt-ben előírt határidőben és módon előzetes
vitarendezési kérelmet nyújtott be az ajánlatok bontását követően történt eljárási
cselekménnyel, keletkezett dokumentummal kapcsolatban, az Önkormányzat a
kérelem benyűjtásától a válaszának megküldése napját követő tíz napos időtartam
lejártáig akkor sem kötheti meg a szerződést _ ha részajánlat tétele lehetséges volt, a
beszerzés érintett részérevonatkozó szerződést ha eddig az időpontig a
szerződéskötési moratórium e5yébkéntlejárna.

A

Közbeszerzési Döntőbizottság jogorvoslati eljárásának megindítása esetén az
Önkormányzat a folyamatban levő közbeszerzési eljárását felfiiggesztheti, melyről
köteles a Közbeszerzési Döntőbizottságot értesíteni.A felfiiggesztés a folyamatban lévő
eljárási határidőket a felfiiggesztés időtartamával meghosszabbítja.

A

Közbeszerzési Döntőbizottság

a jogorvoslati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül öt

napon belül végzésselelutasítja, ha megállapítja, hogy az Önkormányzat

a

Az Önkormányzat köteles a jogorvoslattal támadott közbeszerzési eljárás iratait

a

közbeszerzési eljárást megindító hirdetményét,felhívását jogszerűen visszavonta.

Döntőbizottság felhívására 5 napon belül megküldeni.

Döntőbizottság érdemi határozatának meghozataláig az Önkormányzat a
közbeszerzési eljárás nyerLesével nem kötheti meg a szeruődét, kivéve, ha a

A

szerződéskötést a Döntőbizottság végzésévelengedélyezi.

8. Aközbeszerzésieljárás e||enőtzési rendje
feladatai

-a

Belső Ellenőrzés

Amennyiben az adott közbeszerzési etjárásban a külön jogszabályban meghatározotL
illetékes ellenőtző szervek a feladat- és hatáskörüknek megfelelően végzetr
ellenőrzésük alapján feltárt jogsértésesetén eljárást, intézkedést kezdeményeznek,
valamint a Közbeszerzési Hatóság által kiemelt - azon hirdetmények esetében,
amelyek alapján valószínűsíthető, hogy a szerződés módosítása a Kbt. - be ütköző
módon történt, illetőleg a szeruődésszegés jelentős és olyan körülménylre vezethető
vissza, amelyekért valamelyik fél felel, - úgy az onkormányzatisZMsZ alapján a belső
ellenőrzését ellátó külső szakértő, a Polgármester döntése alapján, munkaterven felüli,
soron kívüli vizsgálatot folytat le a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben foglaltak szerint.

9. Hatálybalépésátmeneti rendelkezések
9.1 E Szabá|yzat 2ozo.július napján lép hatályba, ezze| egyidejűleg hatályát veszti
Pomáz Város önkormányzatának z4lzot7.(Il.rs.) sz. határozatával jóváhagyott
Közbeszerzési Szabályzata.

g.2 E Szabályzatot a hatályba lépésétkövető közbeszerzési eljárásokra vonatkozóan

kell alkalmazni.

Pornáz, zo2o.július

Leidinger István
polgármester
Jóváhagyási záradék:
PomázVáros Önkormányzatának Képüselő-testülete lzozo.(. .)sz.határozatával a
P omázVáros Önkormányzat Közbes zerzési Szabályzatát jóváhagyta.
Pomáz, 2o2o.július

Dr.Balogh Pál
jegyző

Megismerési záradék:
Aláírásommal igazolom, hogy

a

Pomáz Város Önkormányzatának Közbeszerzési
Szabályzatában foglaltakat és a hozzátartoző dokumentumok előírásait megismertem
(mel1ékletek), betartását rám nézve kötelezőnek ismerem el:

Név

Képviselt
szerv/Beosztás

Dátum

AIáírás

P

omáz Váro s

Ö

nko rmán y zatának Kö zb es

zer zé

si

S z

ab áIy

zata

r.melléklete

NrII-ATKOZAT

ö ss zeférhetetlensé gi-titoktartási

Aluiírott,
naP)

mint

Pomáz Város

...... (szül. év, hó,
neve)
(szervezet, beosztás),
..................'' tárgyban kiírt

(anyja

Önkormányzata.".....

zési elj ár ásáb an, mint közremííködő személy,
mint Bírálóbizottság Elnöke,
mint Bírálóbizottság tagj a,
mint kiilső szakértő ( Bonyoiító)",
a vonatkozó titokvédelmi szabályok és a közbeszerzésekrő1szőIő, aZ 2o|5. éVi CXLIII.
törvény (továbbiakban Kbt.) 25.5 (6 ) bekezdése alapján kijelentem, hogy velem a z5.
$-ban szereplő összeférhetetlenségi okok, mint kizáró körü]mények nem á]lnak fenn.
kö zbes zer

Trrdomásul Veszem, hogy amennyiben bármilyen összeférhetetlenségi ok

személyemmelkapcsolatban a közbeszerzési eljáras ideje alat[ felmerül, arról aPomáz
Város Önkormányzatának Polgármesterét azonnal tájékoztatotn. Tudomásul veszem,
hogy az osszeférhetetlenségi ok megléte esetén az eljárásban, a továbbiakban nem
vehetek részt.

Tudomástr1 veszem, hogy az eljárás során kapott információkat bizalmasan kezeiem és
aziiz\etí, önkormányzati titkot megőrzöm' amennyiben azok jeliege ezt megkívánja.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben tudomásomra jrrt, hogy

a

közbeszerzési
eljárásban közremtíködő bármely más személlyei kapcso1atban összeférhetetlenségi ok
fennáji, tizleti vagy egyéb titolcértéS,továbbá a bizalmas irrformáció nem megfelelő
kezelése, i]letve éLeFlehetősége felmertil, erről, Pomáz Város Önkormányzatának
Polgármesterét azonnal táj ékoztatni vagyok köteles.

1 ):!s

Pomáz,.... év

.hó

''

.... ''-n.

(nyilatkozattevő)

P omáz

Város önkormányzatának

Közbeszerzési Szabályzata

2.

mellék]ete

Közbeszerzési Adatlap
Iktatószám:
Aj ánlatkérő megnevezése : Pom áz Y átos

onkormányzata

A közbeszerzés tár5la, mennyisége:
Irányadó eljárásrend:

.

TervezetL eljárás típus:

Az eljárás indításának tervezett időpontja

SzolgáItatás esetén szolgáltatási kategória száma:

A közbeszerzés becsült értéke(nettó és bruttó):
Saját forrás összege (bruttó)

Uniós támogatás összeg (bruttó):
Nemzeti támogatás összege (bruttó)
Támogatás aránya(%):
A közbeszerzés saját forrásának a fedezete rendelkezésre áll: igen

- nem

A közbeszerzési eljárás időkerete:
Kiegészítő információk:
r. Javaslat a Bírálóbizottság közbeszerzéstárgyaszerinti
tagjának a személyére:..........

szakértelemmel rendelkező

z. A közbeszetzés tárgya, mennyisége, minősége, egyéb technikai paraméterei:

felelős
A közbeszerzés műszaki leírás, ajánlattevői dokumentáció elkészítéséért
személy/szewezet:
3.

4. A

közbeszerzés műszaki leírás, ajánlattevői dokumentáció elkészítésének

határideje:...............
5. Javaslat a közbeszerzés műszaki leírás, ajánlattevői dokumentáció térítésidíjának a
meghatáro zásár a:.....
6.

A közbeszetzésbecsült értékemeghatározása módja, dokumentumai

7. Javaslat a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelmet biztosító személy(ek)re,

szervezet(ek)re,

8. Javaslat a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadás, a közbeszeruési eljárás
lebonyolít ását, atervellenőrzést ellátó személy(ek) re, szervezet(ek) re :
9. Javaslat az építésiműszaki ellenőrzést végző személy(ek)re, szervezetekre: .......

ro. Meghívásos, vag54 tárgyalásos eljárás esetén javaslattétel az ajánlattételre felhívni
kívánt szervezetekre:

11. Javaslat
le

az

értékelésszempontja meghatározására Qegalacsonyabb ár,

galacsonyabb költsé g, legj obb ár-érték arány)

rz. A közbeszerzési eljárás indításához szükséges engedélyek felsorolása:

Pomáz,

zot

.hó.... nap

Aláírás

Közbes zer zés tfu gy szerint illetékes csoport v ezetfi e

Njegyző

