KIVONAT
Pomaz Varos Onkormanyzatanak Képviselé-testiilete 2020. juilius 16-i tilésének jegyz6kényvéb6l

Pomaz Varos Onkormanyzat
102/2020 (VII.16.) szimti Onkormanyzati hatdérozata
az Onkormanyzat Beszerzési Szabalyzatanak megalkotasarol
Pomaz Varos Onkormanyzata az 6nkormanyzatnak az Alaptérvény 32. cikk (1) b) és pontjaban
meghatdrozott hataskérében eljarva allamhaztartasrol sz6l6 térvény végrehajtasarol sz6l6 368/2011.(XI1.31.)
Kormanyrendelet, kézbeszerzésekr6l sz6l6 2015. évi CXLIII. térvény valamint Magyarorszag helyi
énkormanyzatairél szol6 2011. évi CLXXXIX.torvény, alapjan az alabbi hatarozatot hozza:

1. A Képviselotestiilet az Onkormanyzat Beszerzési Szabalyzatat a hatdrozat melléklete szerinti
tartalommaljévahagyja, és annak alkalmazasat 2020. julius 17. napjatol elrendeli.

2. Pomaz Varos Onkormanyzata felkéri a jegyz6t, hogy a Beszerzési Szabalyzatot helyezze el a Pomaz
Varos Onkormanyzat a Szervezeti és Mtikédési Szabalyzatarél sz616 5/2015 (IV.8.) szamu
6nkormanyzati rendeletének 9. szamufiiggelékeként.

Felelés: dr. Balogh Pal jegyzé
Hatarid6: azonnal
Végrehajtasban kézremikédik: Titkarsagi, Ugyfélszolgalati és Rendészeti Osztaly, Varosfejlesztési és
Varostizemeltetési Osztaly
Végrehajtasr6l jelentést tesz: Titkarsagi, Ugyfélszolgadlati és Rendészeti Osztaly

Pomaz Varos Onkormdanyzata Szervezeti és Mikédési Szabalyzatar6l sz616

5/2015 (IV.8.) szamuti Onkormanyzati rendeletének 9, szamufiiggeléke

POMAZ VAROS ONKORMANYZATA
BESZERZESEK LEBONYOLITASAVAL KAPCSOLATOS

ELJARASRENDROL
SZOLO SZABALYZATA

Hatalyos: 2020. 07.17. napjat6l

A gazdasagi versenytisztasaganak megovasa, tovabba valamennyiajanlattevé szamara az
egyenl6 feltételek biztos{tasa érdekében a k6zbeszerzésekr6él sz6l6 2015. évi CXLIII.
térvény hatalya ala nem tartozéd darubeszerzések, ép{tési beruhazasok, tovabba
szolgaltatasok megrendelése soran - figyelemmel az Allamhaztartasr6l sz6l6 - tobbszér
modositott - 2011. évi CXCV. toérvény, valamint az Allamhaztartasrél sz6l6 torvény
végrehajtasdra kiadott 368/2011. (XII. 31.) Kormanyrendelet (a tovabbiakban: Avr.) és a
kézbeszerzési értékhatarokalatti értékti beszerzések megvaldésitasaval és ellendérzésével
kapcsolatos szabalyokr6lsz6lé6 459/2016.(XU.23.) Kormanyrendelet szabalyaira - a netté
egy milliéd forintot eléré vagy meghaladé 6nkormanyzati beszerzések eljarasi szabalyai az
alabbiak szerint kertiInek meghatarozasra:
A szabalyzat jogszabalyi és egyéb forrasai
- Amindenkori kéltségvetési torvény,
- Ak6ézbeszerzésekrél sz6l6 2015. évi CXLUL toérvény (a tovabbiakban: Kbt.),
- Az allamhaztartasr6l sz6l6, tobbsz6r médosftott 2011. évi CXCV. szdl6 torvény (a

tovabbiakban: Aht.),

- Az allamhaztartasrél sz6l6 torvény végrehajtasartdl kiadott 368/2011. (XII.31.)
Kormanyrendelet (a tovabbiakban: Avr.),
- a kozbeszerzési értékhatarok alatti értékti beszerzések megvaloésftasaval és
ellenérzésével
kapcsolatos
szabalyokrél
szdl6
=459/2016.(XII.23.)
Kormanyrendelet,

- az Onkormanyzat Szervezeti és Mikédési Szabalyzata, valamint
- az operativ gazdalkodasi jogkorok gyakorlasardl sz6l6 szabalyzata.

A szabalyzatcélja
A szabalyzat célja,

hogy a

mindenkori

kdltségvetési

torvényben

megallapitott

kozbeszerzési értékhatarokat el nem éré, tovabba a kézbeszerzései eljarasi kivételek ala

tartozé darubeszerzések, épitési beruhazasok és szolgaltatasok igénybevétele esetén
meghatdrozza azokat az eljarasi szabdlyokat, melyeket az Onkormdnyzat (a
tovabbiakban: Ajanlatkéré) ko6ltségvetésének terhére megvaldsitott beszerzések
lefolytatasa soran alkalmazniKell.
2.
Alapelvek
2.1. A beszerzési eljarasban az Ajanlatkér6é kételes biztos{tani, az Ajanlattevé pedig
kételes tiszteletben tartani a versenytisztasagat.
2.2, Az Ajanlatkérének azonos banasmédotkell biztositania az ajanlatkérésben résztvev6
Ajanlattevék szamara.
2.3. Ezen szabalyzatban biztositott jogokat és k6telezettségeket azok rendeltetésével
Osszhangban, a jéhiszemtiség kévetelményének megfeleléden kell gyakorolni, illetéleg
teljesiteni.

3.

A szabalyzat hatalya
3.1. A szabalyzat targyi hatdlya kiterjed azokra a beszerzésekre, amelyeknek az
Ajanlatkér6é k6ltségvetésében biztositott fedezetének értékhatdra az_ eljards
megkezdésekor nem éri el a Kbt. szerinti értékhatarokat.
3.2. E Szabalyzat személyi hatalya kiterjed minden olyan személyre, akit az
Onkorményzat, mint Ajanlatkér6é a beszerzési eljardsaiba bevon, ideértve az eljardsok
tervezését,

eldkészitését,

lefolytatasat,

elékészitését és meghozatalatis.

dokumentdlasat,

ellenérzését,

a

déntések

3.3. Nem kell beszerzési eljarast lebonyolitani és elézetes ajanlatot sem kell kérni abban

az esetben, ha

a) a beszerzés azonnali lebonyolitasa élet- és vagyonbiztonsag szempontjab6l sztikséges,
tehat személyi sértilés vagy anyagi kar elharftasa vagy csdkkentése indokolja a
halaszthatatlan intézkedést.
b) Az allamhaztartasrél sz6lé térvény végrehajtasar6! kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm.
rendeletre figyelemmel nem sztikséges eldzetes frasbeli kotelezettség vallalas. (Jelenleg
az olyan kifizetés teljesitéséhez, amely értéke a 200.000 Ft-ot nem éri el. )
Az e pontszerinti beszerzésrél a polgarmester dént.
3.4. Nem kell jelen szabalyzat szerinti beszerzési eljarast lebonyolitani, de legalabb egy
arajanlat bekérése sziikséges az alabbi beszerzésekre:
a. jogszabaly szerinti esetekben,
b. a beszerzés targya a Kbt.-ben meghatarozott kivételek kérébe tartozik;
c. abeszerzés targya a Kbt.-ben - vagy a Kbt. 6-7. §-a szerinti ajanlatkérék
esetében a k6zszolgaltatok kézbeszerzéseire vonatkoz6 sajatos
koézbeszerzési szabalyokrél sz616 Korm. rendeletben - meghataérozott
hirdetmény nélkuli targyalasos eljarasban lenne beszerezhet6;

d. abeszerzés kivételesen kedvezé feltételei csak révid ideig allnak fenn, és
az ellenszolgaltatas a piaci arakhoz képest lényegesen alacsonyabb,
tovabba e kedvezé feltételek igénybevétele az ajanlatok bekérésére
vonatkoz6 e rendelet szerinti szabalyok alkalmazasa esetén meghitisulna
(igy kuléndsen arverési vétel esetén, ha az interneten elérheté és
ésszehasonlithatd mddon kivalaszthato ajanlatkérés targyaval megegyez6
arundal 6ésszességében kedvezébb beszerzési ar, vagy feltétel érhetéel.)
e. a beszerzés targya igazsagtigyi szakértdi megbizas, vagy kézbeszerzési
eljardsokhoz, palyazatokhoz kapcsolédd6 szakmai biral6bizottsagi tag
megbizasa;

f.
g.

h.
i.
j.
k.
l.

5

m.

o.

p.
q.
r.
s.

aszerzédés targya koztzemi szolgaltatasok (kilénésen viz, gaz, villamos
energia, hdenergia), vagy internet szolgaltatas megrendelése;
azajanlatkéré piackutatas eredményeképpen igazolhat6é médon
meggy6zdédott arrol, hogy az adott piacon haromnal kevesebb gazdasagi
szerepl6 lelheté fel, igy potencialis versenyhelyzet nincs az adott
beszerzési targy tekintetében;
kizardélagossag fenndallasa esetén,
aszerzédés targya egyedi gyartasu aru beszerzése, feltéve, hogy az aru
egyediségét a gyarté igazolja;
a fizetési kotelezettség eldzetesen meghirdetett tanfolyamra, képzésre,
konferenciara tortén6 jelentkezéssel kapcsolatos;
aszerzédést ktlf6ld6n kell megk6tni vagy teljesiteni;
aszerzédés targya replldjegy vasarlasa,illetve utasbiztositasi szolgaltatas
megrendelése;
a beszerzés kdzfoglalkoztatasi program keretében térténik;
a szerzédés targya személyhez koétdétt, bizalmi jellegti szolgaltatas
teljesitése (ktléndsen: jogi szolgaltatas, tandcsadas, foglalkozasegészségiigyi szolgaltatas, kényvvizsgalat,
kockazatmenedzselés és
tanacsadas, informatikai tanacsadas, egyéb tanacsadas, belsé ellendrzés)
aszerzédés targya tisztségviselok hivatali tevékenységéhez kapcsolédé,
bizalmi jellegd szolgaltatasok beszerzése (ktlon6sen beszédird,fotds,
személyi kommunikaciés tanacsad6, személyi tolmacsolas);
aszerzédés targya képzésére, oktatasara vonatkoz6, vezet6i és
személyiségfejlesztési tanacsadasi szolgaltatas;
aszerzédés targya veszélyes hulladék megsemmisitése,
aszerzédés targya emberier6forras kezelési tanacsadas,
aszerzédés targya olyan e szabalyzat hatalya ala tartoz6 korabbi
szerz6déshez kapcsolddé kiegészité arubeszerzés, szolgaltatas
megrendelés vagy épitési beruhazas, amelynek értéke nem haladja meg az
eredeti szerzédés értékének 6tven szazalékat, és az alapszerzédésben

szerz6d6 partnertél torténd beszerzés szakmai vagy gazdasagossagi
szempontbdl indokolt, feltéve, hogy beszerzés teljes becstilt értéke nem
éri el a nemzeti kézbeszerzési értékhatarokat.
3.5. Az ajanlatkéré eltekinthet att6l, hogy a szerzédést a harom ajanlatot benytijté, vagy
nyilvanos ajanlattételi felhivasban ajanlatot tevé gazdasagi szerepl6 valamelyikével
késse meg, ha a benytjjtott 4rajanlatok magasabbak az interneten elérheté és
ésszehasonlithaté médon kivalaszthat6 alacsonyabb vételaru, az ajanlatkérés targyaval
megegyezé arunal, vagy szolgaltatasnal. Ebben az esetben az ajanlatkéré az interneten
tdrtént 6sszehasonlité vizsgalat eredményét dokumentalja, a szerz6dést pedig az

interneten tortént 6sszehasonlité vizsgalat eredményeként alacsonyabb drat ajanl6
gazdasagi szereplével koti meg.

4,

A beszerzések targya és eljarasrendje
4.1, A beszerzés targyalehet:
a.) arubeszerzés,
b.) épitési beruhazas,
c.) szolgaltatas megrendelése.

a.) Arubeszerzés:
Az olyan visszterhes szerzédés, amelynek targya forgalomképes és birtokba
vehetdé ingé dolog tulajdonjoganak vagy hasznalatara, hasznositasdra vonatkozé
jogoknak - vételi joggal vagy anélktl torténéd - megszerzése az Ajanlatkéré
részér6l. Az arubeszerzés magabanfoglalja a beallitast és izembe helyezéstis.

b.) Epitési beruhazas:
Az olyan visszterhes szerzédés, amelynek targya az épitési tevékenységgel Az
épitett kérnyezet alakitasardl és védelmér6l sz6l6, tobbszér médositott 1997. évi
LXXVIII. torvény 2. § 36. pontja, valamint annak tervezésével dsszefiiggé munka
megrendelése a szabalyzat hatalya ala tartozé szervek részér6l.
c.) Szolgaltatas megrendelése:
Az olyan - arubeszerzésnek és épitési beruhaz4snak nem minéstilé - visszterhes
szerz6dés, amelynek targya kiilOndsen valamely tevékenység megrendelése az
Ajanlatkéré részérél.
4.2, Ha a szerz6dés tébb - egymassal sztikségszertien dsszefiiggé - beszerzési targyat
foglal magaban, a meghatarozé értékii beszerzési targy szerint kell a szerzddést
minésiteni.
4.3. A beszerzési eljaras lehet:
a) egyszert;
b) meghivasos;
c) hirdetményes.

4.4, Egyszerti beszerzési eljaras olyan nett6 1.000.000 Ft becsiilt értéket el nem ér6
beszerzési eljaras, amelyben kevesebb, mint harom ajanlattevé tesz ajanlatot.

A nett6 1.000.000 Ft becsiilt értéket el nem éré beszerzések esetében, elegendé, ha

legalabb egy felkért ajanlattevé tesz ajanlatot.

Ebbenaz esetben a Polgarmester a Hivatal kozremtikddésével kételes gondoskodni arrol,
hogy a termék/szolgaltatas beszerzése az altalanosan elvarhat6é kévetelményeknek
megfelelden, valamint a lehet6é leggazdasagosabb modon torténjék.
Az Onkormanyzat Operativ szabdlyzata értelmében a netté 200.000 Ft alatti 4rubeszerzés
és szolgaltatas igénybevétele esetén egy frasbeli arajanlat tétel sem sztikséges, ezekben
az esetekben a szabalyzat alapjan torténik a kételezettségvallalast.

4.5. A meghivasos beszerzési eljaras olyan nett6 1.000.001 Ft becsiilt értéket eléré,
vagy azt meghalad6 beszerzési eljaras, amelyben legalabb harom felkért ajanlattev6 tesz
ajanlatot.

4,5. A polgarmester, vagy a beszerzési déntés meghozatalara jogosult dénthet ugy, hogy
harom ajanlat bekérése helyett - az 6nkormanyzat honlapjan - hirdetményt (ajanlati

felhivast) kell kozzétenni - Hirdetményeseljaras.

4.6. Legalabb két érvényes ajanlat esetén a polgarmester, vagy a beszerzési déntés
meghozatalara jogosult arlejtés alkalmazasarél dénthet.
Az arlejtés akkor tarthat6 meg, ha legalabb két érvényes ajanlattevé az arlejtésen
megjelenik.
4.7. Palyazati forrasbdl megvaldésulé beszerzés esetén a tamogato altal eldirtak szerint kell
eljarni, s fgy a fenti értékhatarokat figyelmen kfviil lehet hagyni.
5.

Osszeférhetetlenség
5.1.
Osszeférhetetlen
és
nem
vehet
részt
az
eljdrds
elékészitésében,
lefolytatasdban/végrehajtasdban az Onkormanyzat, mint Ajanlatkéré nevében olyan
személy vagy szervezet, amely funkcidinak partatlan és targyilagos gyakorlasara barmely
okb6l, igy ktil6ndésen gazdasagi vagy mas érdek vagy az eljarasban részt vevé gazdasagi
szereplével fennallé mas k6z6s érdek miatt nem képes.
5.2. Osszeférhetetlen és nem vehet részt az elj4rdsban ajanlattevéként, részvételre
jelentkezéként, alvallalkozéként vagy az alkalmassag igazolasaban részt vevé
személyként/szervezetként az ajanlatkéré altal az eljarassal vagy annak el6készitésével
kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet.
5.4. Az Ajanlatkéré koételes felhivni az eljaras elékészitésébe bevont személy vagy
szervezet figyelmét arra, ha - ktlénésen az altala megszerzett tobblet-informaciédkra
tekintettel - a beszerzési eljarasban tdrténd részvétele Osszeférhetetlenséget
eredményezne.
5.5. Az osszeférhetetlenségrél az eljarasban résztvev6kfrasban tesznek nyilatkozatot.

6.

Atlathatoésag vizsgalata
6.1. A kiaddsi eléiranyzatok terhére nem k6thetéd olyan jogi személlyel, jogi
személyiséggel nem rendelkezé szervezettel érvényesen visszterhes szerzédés, illetve
létrejott ilyen szerzédés alapjan nem teljesithet6 kifizetés, amely szervezet nem mindstil
atlathat6 szervezetnek.
6.2. A beszerzések esetében az atlathatésdgi nyilatkozatotis be kell szerezni (Aht. 41. §
(6) bek.). Az ajanlat érvényességénekfeltétele a nyilatkozat becsatolasa. A nyilatkozat
beszerzése a beszerzést elékészité és koordinalé személy feladata.

6.3. A nyilatkozat masolati példanyat a beszerzést el6ékészité és koordinald iktatja a
beszerzés irataihoz. Eredeti példanyat a Pénztigyi Osztaly részére kell atadni, a
k6telezettségvallalast tartalmazd dokumentum pénztigyi ellenjegyzésre tdrténd
atadasaval egyidejtileg.
6.4. Meg kell tagadni a pénziigyi ellenjegyzését annak a kotelezettségvallalasnak, ahol a
szerz6d6 félre vonatkozéan nem 4ll rendelkezésre 90 napnal nem régebbi atlathatésagi
nyilatkozat.
7.

A beszerzési tevékenység iranyitasaval, valamint a feladatok megszervezésével és
megvaldsitasaval kapcsolatos feladatok és hataskér6k
7.1. A beszerzési tevékenység iranyitasaért a polgdrmesterfelelés.
Feladata ktl6nésen:
a) feliigyeli a beszerzések teljes folyamatat, rendszeresen ellendrzi a beszerzési
eljarasban bevont dolgozékés egyéb személyek tevékenységét,
b) azonnal kételes kivizsgalni, minden beszerzést zavaré kértilményt és minden
olyan esetet, amely annak eredményét befolydsolhatja,
c) jogkérében minden olyan intézkedést megtesz,illetve koteles megtenni, amely a
beszerzések lefolytatasanak jogszertiségét és erkdlcsi tisztasagat biztositja,
d) rendelkezik a beszerzésekkel kapcsolatos feladatok beosztasara,
7.2. A beszerzésekkel kapcsolatos teend6k el6készitését és koordinalasat
a) épitési beruhazas esetén, valamint az iroda feladatkorébe tartozéd aru és
szolgaltatas-beszerzés esetén a Varosfejlesztési és Varostizemeltetési Osztdly
vezetdje
b) az érintett szervezeti egység feladatkérébe tartoz6 aru és szolgaltatas-beszerzés
esetén az érintett szervezeti egység vezetdje latja el.
Vita esetén a jegyzé jeloli kia felelds szervezeti egységet.
7.3. Az elékészité és koordinal6 személy feladata ktil6ndésen:
a) abeszerzési érték meghatarozasahoz sztikséges elékészit6 munkaelvégzése,
b) az ajanlatkérés, a hirdetmény, sztikség szerint a dokumentacié elékészitése és
intézkedés a kézzétételrél, valamint az ajanlat bekérésérél,

c) az adott beszerzésnél érvényesiteni kivant pénztigyi, jogi kdvetelmények
meghatarozasa,
d) a beszerzési dokumentumok elkészitésében k6zremiikéd6 alkalmazottak,
szakértéként megbizott személyek vagy gazdalkod6 szervezetek, kivdlasztasa,
azokrajavaslattétel,

e) folyamatosan vizsgalja, hogy a beszerzések pénztigyi fedezete biztos{tott-e,
f) rendszeresen ellenérzi a teljesitések szerzddésszertiségét, a szolgaltatas és
ellenszolgaltatas, aranyat és ésszhangjat,
g) gondoskodik a beszerzésekkel kapcsolatos adminisztracids feladatok ellatasardl,
h) azonnal tajékoztatja a szervezet vezetdjét, ha feladatkérébe tartoz6 munkajanak
végzése soran szabdalytalansagot vagy szervezettiink mtikédési kore
vonatkozasaban célszertitlenséget tapasztal és a jogk6r gyakorldéjanal intézkedés
megtételét kezdeményezi, stb.,

i)

ajelen szabalyzatban meghatdrozott egyéb feladatok végrehajtasa. igy kuléndsen
az Osszeférhetetlenségi és Aatlathatédsdgi nyilatkozatok bekérése, 4arlejtés
lebonyolitasa.

7.4. A Polgarmester a 4.3. b)-c) pontban régzitett eljarasok soran az ajanlati felhivasra
érkezett ajanlatok elbfralasd4ra legalabb harom fés bfraldébizottsagot (tovabbiakban:
biral6bizottsdg) hoznaklétre, amely frasbeli szakvéleményt és déntési javaslatot készit a
beszerzési eljarast lezardé déntést hoz6 részére.
7.5. A bfralébizottsdg allandé tagja az Aljegyz6 és a Pénztigyi Osztaly vezetdje. A bizottsag
3, tagjara a beszerzésekkel kapcsolatos teenddk elékészitését és koordinalasat végz6
személy tesz javaslatot a Polgarmester felé, aki dént a tag személyérél. A bizottsag
tagjdnak akaddlyozotts4ga esetén az akadalyozott bizottsagi tag pdotlasara a
beszerzésekkel kapcsolatos teend6k elékészitését és koordinalasat végz6 személy tesz
javaslatot a polgarmesterfelé, aki dént a tag személyérél.
7.6. A biral6 bizottsdg tagjait ugy kell kijelolni, hogy legalabb 1-1 tag a megfelel6 jogi, az
ajanlattev6k - beszerzés targya szerinti - gazdasdgi-pénzlgyi, illetve mitiszaki
alkalmassaganaka megitélésére vonatkozéan megfelelé szakértelemmel rendelkezzék.
7.7, Ha a beszerzési déntés meghozatalara képviselé-testiilet jogosult, a képviselétestiilet, vagy a polgarmester déntése alapjan a bfral6-bizottsag feladatat - a ra iranyadé
eljarasi szabalyok Altal meghatarozott eljarasban - Pénztigyi és Ellenérzési Bizottsag, vagy
a Varosfejlesztési, Varostizemeltetési és Mtiszaki Bizottsag is ellathatja.
7.8. Az 5 millié forint beszerzési értéket el nem éré6 eljardsokban a biralé bizottsag
feladatait — ha a Polgarmester, vagy a beszerzési déntés meghozatalaért felelés testilet
eltéréen nem dont - a beszerzésekkel kapcsolatos teendék eldkészitését és koordinalasat
végz6 személylatja el.
8.

A beszerzési érték és az értékhatarok meghatarozasara vonatkoz6 szabalyok
A beszerzés elékészitésén az adott beszerzési eljaras megkezdéséhez sztikséges
cselekmények elvégzését, {gy kilénésen az adott beszerzéssel kapcsolatos helyzet- és
piacfelmérést, elézetes piaci konzultaciét, a beszerzés becstilt értékének felmérését, a

beszerzési dokumentumokelékészitését Kell érteni.

A beszerzési eljaras elékészitésével, lefolytatasaval kapcsolatban keletkezett 6sszesiratot
a beszerzési eljaras lezarulasatol, a szerzédés teljesitésével kapcsolatos Osszes iratot a
szerz6dés teljesitésétél szamitott legalabb ot évig meg kell 6rizni.

9.

Helyzet- és piacfelmérés
9.1.A beszerzési eljarast elékészité és koordinalé személy kételes - a beszerzés targyara
és becstilt értékére tekintettel - megfelelé alapossaggal el6késziteni.
A becsilt érték meghatdrozdsa céljabdl ktilén vizsgalatot kell végezni. A vizsgalat

keretében fiiggetlen szakértékkel, hatésagokkal, illetve piaci résztvev6kkel el6zetes piaci
konzultaciékat folytathat azok eredményét koteles dokumentalni.
9.2. A beszerzés targyara vonatkoz6 becsiilt érték meghatadrozdsa érdekében a piaci
résztvevokt6l, szakértéktél, hatdsagoktél az informacidékérés - tébb szereplé egyidejtt,
vagy rovidebb idészakot, 6 hdnapot nem meghalad6é megkeresésével - térténhet:
a) e-mailben, és a megkeresésre e-mailben beérkezé informaciék kinyomtatasaval és
iktatasaval,
b) postai kézbesités, vagy személyes kézbesités esetén tértivevénnyel igazolt
atvétellel, a megkeresésre érkezett valasz iktatasaval,

c) telefonon térténé kapcsolatfelvétel esetén az iigyiratban toérténé datumozott
feljegyzéssel,
d) személyes megjelenésseljaré konzultacié esetében jegyzékényv készitésével,
e) szakmai kamarak dltal ajanlott dijszabasok alapulvételével,
f) korabbi, hasonl6 targyra iranyulé szerzédések elemzésével.

10.

A beszerzés értékének meghatarozasaés értelmezése
A beszerzés becsiilt értékén a beszerzés megkezdésekor annaktargydért az adott piacon
altalaban kért vagy kfnalt - Altalanos forgalmi adé nélkiil szdmitott, teljes
ellenszolgdltatast kell érteni. Opciondlis részt tartalmaz6 ajdnlatkérés esetén a teljes
ellenszolgaltatasba az opciondlis rész értékét is bele kell érteni. A becstilt érték
meghatarozasara a Kbt. az iranyadé.
Ha az Onkormdanyzat lehetévé teszi a részekre térténé ajanlattételt, a becsiilt értékébe
mindenrész értékét be kell szamitani.
11.
Az értékhatar

Az értékhatar az egyes beszerzések esetében a kézponti kéltségvetésr6l sz616 torvényben
évente meghatdrozott kézbeszerzési értékhatarok mértékealatti dsszeg.
12.
A beszerzés megkezdése
12.1. A beszerzés megkezdésén a beszerzési eljarast megindité hirdetmény, ajanlatkérés,
megrendelés feladasanak (megktildésének) idépontjat kell érteni.
12.2. A meghivasos eljarasban az ajanlatkérés az ajanlattételre felkértek e-mail cimére
torténd megktldéssel torténik.
12.3. Az ajanlatkérésben, illetve a hirdetményben meg kell jelélni az ajdnlatok
benyljtasdnak mddjat és formajat. Az ajanlatok benytijtasdnak formajaként az frdsbeli,
lezart boritékban tortén6é benytjtasi médot kell elényben részesiteni. 5 millié forintos
beszerzési érték alatti beszerzés esetén a polgdrmester, vagy a beszerzési déntés
meghozatalara jogosult szervezet ddntése esetén a benytijtas mddjaként
az
ajanlatkérésben/felhivasban megjel6lt e-mail cfmre valé megkiildés is eléfrhato.
12.

Ajanlatkér6é nevébeneljaré személyek
12.1. Az Onkormdanyzat beszerzései vonatkozAsdban az Onkormanyzat, mint Ajanlatkéré
nevében eljardé személy a Polgarmester, aki feladatat személyesen,illetve az eldkészité és

koordinalé személy utjan Iatja el.
12.2. Az Onkormanyzat beszerzései vonatkozdsdban a képviselé-testiilet, illetve a
atruhazott hataskérben az atruhazé d6éntésben foglaltak szerinti bizottsag, vagy a
Polgarmesterdont (egylittesen: a beszerzési déntés meghozatalara jogosult)
12.3. Ha a beszerzés elbfralasa specialis szakértelmet igényel a polgarmester sajat
jogkorében, vagy a beszerzési déntés meghozatalara jogosult szervezet hatarozata
alapjan szakértét kérhetfel. A Polgarmester a targybanilletékes bizottsaganak elndkétél
a déntés elékészitésben a bizottsag elézetes allasfoglalast kérheti.
12.4. Az atruhdzott hataskérben hozott déntésrél a kévetkezé6 testtileti tilésen be kell
szamolni.

13.
A beszerzési eljaras elékészitése
13.1. A versenyeztetés ajanlatkérés utjan valésul meg kivéve, a Kbt-ben és a 459/2016.,
(XII.23.) Kormanyrendeletben meghatdarozott kivételek kore.
13.2 Az Onkormanyzat az épitési beruhazasait, felujitasi munkdit és szolgaltatas
megrendeléseit elsdsorban az Onkormdanyzati tulajdonnal is bird 100%-ban
énkormanyzati tulajdonti, masodsorban t6bbségi allami vagy 6nkormanyzati részesedés
feltételével tobbségi 6nkormanyzati tulajdonnal bird szervezettel versenyeztetési eljaras
nélkiil is elvégeztetheti, de donthet a szabalyzat szerinti beszerzési eljaras lefolytatasardl.
13.3. A polgarmester a nettd 1.000.000 Ft alatti becstilt érték esetén, illetve a 13.1.
pontban megjelélt beszerzések esetében is - egyedi elbfralas alapjan - donthet a
szabalyzat szerinti meghivasos, vagy hirdetményes beszerzési eljaras lefolytatasardl.
13.4. A meghivdsos eljarads esetén legalabb harom ktl6nb6z6 ajanlattevének koteles
egyidejtileg ajanlattételi felhivast ktldeni,
13.5. Az ajanlattételre felkérend6k kivalasztasa soran lehetéség szerint elénybenkell
részesiteni
a) a pomazi székhellyel, vagy telephellyel rendelkezéket,
b) akis és k6zépvallalkozasokat,
c) a kérnyezetvédelmi szempontbdl elénydésebb megoldast kinalokat,
c) azokat a korabbi tizleti partnereket, akiknek munkajaval szemben kifogas nem merutlt
fel és szerzédéses és jotallasi kételezettségeiket maradéktalanulteljesftették.
13.6. Az ajanlattételre felkérendék kérére a beszerzési eljarast el6készit6 és koordinalé
személy tesz javaslatot, amelyrél a polgarmester d6ént.
A beszerzési dontés
meghozatalaért felelés szervezet e déntési jogkdrt hatarozataval el6zetesen magahoz
vonhatja.
13.7. Hirdetményes eljarasban az ajanlattételi felhivast Pomaz Varos Honlapjan kell
kézzétenni. A polgarmester, vagy a beszerzési dontés meghozatalaeért felelés szervezet
dénthet ugy, hogy az ajanlattételi felhivast mas tovabbi mddon is kézzéteszi, de a
beszerzési eljards szempontjabé! joghatasok, a Pomaz Varos Honlapjan_ t6rténd
k6zzétételhez kapcsolédnak.
13.8. A beszerzési déntés meghozatalara jogosult és a beszerzési eljarast el6készité és

koordinalé személy dénthet ugy, hogy a 13.7. pont szerint kézzétett hirdetményt az
ajanlattételre alkalmas gazdasagi szereplék részére célzottan is megkiildi.

13.9. Az ajanlattételi felhfvas tartalmat ugy kell meghatdrozni, hogy annak alapjan az
ajanlattevék megfelelé ajanlatot tehessenek és szabdlyszertien, hataridében benyvjtott
ajanlatok ésszehasonlithatéklegyenek.
13.10. A megrendelést, valamint az ajanlatkérést, valamint az ajanlati felhivast
k6zérthetéen, célratérdéen, szabatosan, a magyar nyelv altalanos jelentésére figyelemmel,
és a miszaki tartamra, valamint a beszerzési cselekmény k6riilményeire tekintettel kell

megfogalmazniés elktildeni a lehetséges szallité részére, illetve kézzétenni.

13.11. Az ajanlatkérés csak akkor ktildhetéel, illetve az ajanlattételi felhivas - a szerzédés
megkotéséhez sztkséges engedélyek megléte esetén - csak akkor tehet6 k6zzé, ha az
Onkormanyzat rendelkezik a szerzédés teljes{tését biztosité anyagi fedezettel, vagy az
arra vonatkoz6 biztositékkal, hogy a teljesités idépontj4ban az anyagi fedezet
rendelkezésre all.
13.12. Ha a beszerzés fedezetének rendelkezésre Alladsa bizonytalan, de a fedezet
biztositasat az elésegiti az beszerzési déntés meghozatalara jogosult a 13.9. pontban
rdgzitettektél eltérden, kivételesen, feltételes beszerzési eljarast is lefolytathat.
13.13. Az eljardst megindité felhivasban (ajanlatkérés, ajanlati felhivds) meg kell
hatarozni az ajanlatok értékelésének szempontjait. Az ajanlatok értékelési szempontjai a
kévetkez6k lehetnek:
a) alegalacsonyabb osszegti ellenszolgaltatas,
b) az 6sszességében legel6nydsebb ajanlat kivalasztasa.
13.14. Abban az esetben, ha dsszességében a legeldényédsebb ajanlatot kivanjuk
kivalasztani, az eljarast megindité felhivasban (ajanlatkérés, ajanlati felhfvas) meg kell
hatarozni:
a) az Osszességébenlegelénydsebb ajanlat megitélésére szolgalé részszempontokat;
b) részszempontonként az azok stilyat meghatdrozé - a részszempont tényleges
jelentéségével aradnyban all6é - szorz6szamokat(a tovabbiakban: stlysz4m);
c) az ajanlatok részszempontokszerinti tartalmi elemeinek értékelése sordn adhaté
pontszam also és fels6 hatarat, amely minden részszempont esetében azonos.
13.15. Az ajanlattételi felhfvasnak az alabbiakat kell tartalmaznia kiilonésen:
a) az ajanlatkér6 nevét, cimét, telefon és fax szdmat, e-mail cimét, képviseld

b)
c)
d)
e)
f)
g)

megjeldlését,
a beszerzés targyat, illetve mennyiségét, a mtiszaki lefrast, illetéleg mindségi és
teljesitési kovetelményeket,
aszerz6dés meghatarozasat(pl: tervezési, szolgaltatasi szerzédés),
aszerzédés idétartamat vagya teljesités hataridejét,
ateljesités helyét,
az ellenszolgaltatas teljesitésének feltételeit,
az elbfras alapjat, a 13.14 és 13.15 pontokrais tekintettel (a legalacsonyabb ar,
a legalacsonyabb kéltség, amelyet az ajanlatkéré Altal meghatdrozott
kéltséghatékonysagi mdédszer alkalmazasaval kell kiszamitani, vagy a legjobb
ar-érték aranyt megjelenit6 olyan - ktiléndsen mindéségi, kérnyezetvédelmi,

szocialis - szempontok, amelyek kézétt az ar vagy kdltség is szerepel.
h) az ajanlattételi felhivas targyanakellenérték megjeldlésére iranyulod felhivast,
i)

referenciak kérését,

j) aszamlazas médjat,
k) az ajanlat érvényességi idejének megjeldlését,
1) az ajanlat dfjmentességénekrégzitését,
m) az ajanlat benyujtasanak mddjat,
n) az ajanlatkéré kapcsolattartdjat,
0) az ajanlat benytjtasanak hataridejét,
p) az ajanlat benyujtasanak cimét,
q) az ajanlat felbontasanakhelyét és idejét,
r) az ajanlattételi eljaras eredményhirdetés napjat,
s) aszerz6déskotés hataridejét.
Az ajanlattételi felhfvas mintat az 1. szamt melléklet tartalmazza.
13. 16. Az ajanlati felhivasban eldirhatd, hogy az ajanlattevé igazolja pénzligyi, gazdasagi
és mtiszaki alkalmassagat.
14.

A beszerzési déntés elékészitése

14.1. A beszerzési eljardasban az ajanlatkéré az ajanlattételi felhivasban meghatarozott
feltételekhez, az ajanlattevé pedig az ajanlatahoz van kétve.
14.2. A beérkezett ajdnlatok bontasarédl és elézetes elbfrdlasardél jegyzék6nyvet kell
készitenie, amely tartalmazza legalabb:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

.

az ajanlatkéré megjeldlését,
az tigyiratszamot,
ajegyzékonyv készitésénekidejét, targyat,
az ajanlattevé(k) nevét,
az ajanlattev6(k) altal kért ellenszolgaltatast,
az ajanlat(ok) f6bb tartalmi elemeit,
az értékelésben részt vevé személy(ek) nevét,
tovdbbd a nyertes ajanlattevé kivalasztasat,illetve megnevezését,
esetlegesen az érvénytelen ajanlatokat, valamint a kizart ajanlattevéket,
az ajanlatokra vonatkoz6 egyéb ktlénleges kortilményeket.

14.3. A jegyzékonyv elkészitéséért az a beszerzési eljarast elékészit6 és koordinalé
személy felelés. A jegyz6kényvet a bontaskor és elbfralaskor jelen lév6 személyeknek
kézjegytikkel kell ellatni.
14.4. Ajaniatkéré az ajanlati felhfivasban az ajanlat részeként benytjtasra eldirt egyes
dokumentumok utdlagos csatolasdra, pétlasara, az ajanlatok bontasat kéveté két
munkanapon beliil lehetéséget biztosithat.

15.
Az arlejtés szabalyai
15.1. A beszerzési déntés meghozatalaért felelés elézetes, vagy a polgarmester déntése
alapjan - meghivasos és hirdetményes eljarasban legalabb két érvényes ajanlat eseténarlejtés tarthatd.
15.2. Az arlejtést az erre vonatkoz6 felhivasnak az ajanlattevék elektronikus cimére

tortend megkiildését kéveté 3 munkanapnal késébbi idépontra tiizheté ki. Az arlejtés
kittizésével egyidejtileg meg kell hatarozni azt a minimdlis dsszeget, amellyel az ajanlat
osszege érvényesen csdkkentheté(licitlépcsé).
15.3. Az arlejtés akkor tarthaté meg, ha azon legalabb két érvényes ajanlatot tévé
megjelenik. Az arlejtés nyilvanos, annak lebonyolftasarél a beszerzési elj4rast eldkész{té
és koordinal6é személy gondoskodik. Az drlejtésrél jegyzékényv késziil, amelyet az
arlejtést vezetd, az ajanlattevék képviseldi és tovabbi két jelenlévé frnak ala.
15.4. Az arlejtésen az ajanlattevé cégjegyzésre jogosult képviseléje, vagy a cégjegyzésre
jogosult képviselété altal az arlejtésen valé ajanlattételre frasban feljogositott megbizottja
vehet részt, aki az ajanlatot hangos széval kézli.
15.5. Az arlejtést mindaddig folytatni kell, amfg az utolsé érvényes ajanlatot koveté 5
percenbeltil ujabb érvényesajanlat érkezik.
15.6. Az ajanlattevé végsé drajanlatanak az arlejtésen tett legalacsonyabb ajanlati arat, az
arlejtésr6l tavolmaradé érvényes ajanlattevé esetén az altala frasban megtett ajanlati drat
kell tekinteni.

16.

A beszerzési déntés meghozatala

16.1. A beszerzési déntést, a beszerzési déntés meghozatalara jogosult az ajanlatkérés,a
beérkezett ajanlatok, a bontasi, elézetes biralat és arlejtési jegyz6kényvek alapjan hozza

meg.

16.2. A beszerzési déntés meghozatalara jogosult, ha ennek joga az ajanlatkérésben,
ajanlattételi felhivasban feltiintetésre keriilt, a beszerzési eljardst indokolds nélkiil
eredménytelennek nyilvanjthatja.
16.3. Eredménytelen a beszerzési eljaras tovabba, ha:
a) nem nytijtottak be ajanlatot (nincs ajanlat),
b) csak az ajanlattételi hataridé lejarta utan nydjtottak be ajanlatot,
c) az ajanlattevék egyike sem felel meg az ajanlati felhivasban foglalt feltételeknek,
d) egyik ajanlattevé sem, vagy az Osszességében legelényésebb ajanlattevé sem tett az ajanlattev6 rendelkezésére a4ll6 anyagi fedezet mértékére tekintettel megfelelé ajanlatot,
e) meghivasos eljards esetén nem felkért ajanlattevék nytijtottak be az ajanlatot.

16.4, Az eredménytelen beszerzési eljaras okar6l feljegyzést, illetéleg jegyzékényvetkell
késziteni, és az ajanlatkérési eljarast haladéktalanul meg kell ismételni.
16.5. Az ajanlatkérést EU forrasbé] tamogatott beszerzés esetén a palyazati felhfvasba
foglalt feltételek szerint, ennek hianyaban mindaddig megkell ismételni, amfg harom
érvényes ajanlat nem érkezik.
16.6. A beszerzési déntés meghozatalara jogosult az eljardst lezdré d6éntésérél - a
beszerzési eljarast eldékészité6 és koordinalé személy utj4n - legkésébb az
eredményhirdetés napjan, vagy napjaig frasban értesft valamennyi ajanlattevétaz eljards
eredményér6l,illetve eredménytelenségérél.
16.7, Az ajanlatkéré a szerz6dések kétésére vonatkoz6 eléirdsok (kételezettségvallalas,

ellenjegyzés stb.) betartasaval koti meg a szerzédést. Szerzédés kizarélag a nyertes
ajanlattevével kétheté, az eredményirdsbeli kihirdetését6] szamitott 30 naptari napon
bellil. A szerzédést ugy kell megkdtni, hogy a beszerzési eljaras nyertesének az
ajanlattételi kététtsége még fennalljon.
16.8. A szerzédés elékészitése, tovabba a végrehajtasa a beszerzési eljarast elékészité és
koordinal6é személy kételezettsége.
16.9. Amennyiben a nyertes ajanlattevével a szerzddés megkétése annak visszalépése
miatt meghitsul,- és az ajanlati felhfvasban ezen kitétel szerepel - akkor a szerzédést az
Ajanlatkér6é a masodik legjobb nyertes ajanlatottett ajanlattevével kotheti meg.
16.10. Az ajanlatkéréssel kapcsolatosan keletkezett dokumentacidkat az ajanlatkér6ének
az Iratkezelési szabalyzatban foglaltak szerint kell megé6rizni, illetve selejtezni.
16. 11. Ajanlatonkéntnyilvan kell tartani az alabbiakat:
- ajanlatkér6 (ajanlattételi felhivas),
- ajanlat (ok),
- bontasi jegyz6konyv,
- eldzetes bfralati jegyzékényv,
- arlejtési jegyzékonyv,
- azeljarast lezaré déntés,
- megrendeld és/vagy szerzédés,
- teljesitésigazolas,
-

szamla,

~ utalas dokumentuma.
17.

A beszerzési tevékenység iranyitasaval, valamint a feladatok megszervezésével
és megvalésitasaval kapcsolatos feladatok és hatask6r6k.
17.1. A beszerzési tevékenység irdnyitasaért a jegyzé felelés.
Feladata kiil6nosen:
a) feliigyeli a beszerzések teljes folyamatat, rendszeresen ellenérzi a beszerzési
eljardsban bevont dolgozékés egyéb személyek tevékenységét,
b) azonnal kételes kivizsgdlni, minden beszerzést zavaré kértilményt és minden
olyan esetet, amely annak eredményét befolydsolhatja,
c) jogkérében mindenolyan intézkedést megtesz,illetve kételes megtenni, amely a
beszerzések lefolytatasanak jogszertiségét és erk6lcsi tisztasagat biztositja,
d) rendelkezik a beszerzésekkel kapcsolatos feladatok beosztasara, s azt a dolgozék
munkak6ri lefrasaban rogziti, stb.

17.2. A beszerzési eljardsok bels6 ellenérzési rendszerben tdérténé ellenérzése jegyz6
hatdskorébe tartozik. Az ellenédrzés soradn ktlénds gondot kell forditani a
szabalyszertiségre, az elbiralas szempontjainak elékészitésére, és azok elbfrdlas soran
tdrténd érvényesitésére.
17.3. Amennyibena beszerzési eljarassal kapcsolatban jogorvoslati eljaras indul, arrol a
Pomazi Polgarmesteri Hivatal koteles a képvisel6 testtiletet haladéktalanul tajékoztatni.

18.
Zaro rendelkezések

18.1. Az onkormanyzat beszerzését végz6 személyek, szervezetek, szervezeti egységek
kotelesek a vonatkoz6 jogszabalyok és a jelen szabalyzat eléfrdsait Attanulmanyozni,
ertelmezni és az azokbanfoglaltakszerint a tdltik elvarhat6 gondossaggaleljarni.
18.2. A megjeléltek - amennyiben megitéléstik szerint sztikségessé valik a jelen szabalyzat
kiegészitése, vagy médositasa - indokolt észrevételeikkel, illetve konkrét javaslataikkal
kotelesek azt kezdeményezni.
18.3. A jelen szabdlyzatot Pomaz Varos Onkormanyzata 102/2020 (VIL.16.)
hatarozataval hagyta jova.

sz4mu

19.
Hatalybalépés atmeneti rendelkezések
19.1 E Szabalyzat 2020. julius 17. napjan lép hatalyba, ezzel egyidejtileg hatdlyat veszti
Pomdaz Varos Onkormanyzatanak 54/2015. (III.3.) szamu hatdrozataval jOvahagyott
Beszerzések lebonyolitasaval kapcsolatos eljarasrendrél sz616 Szabalyzata.

19.2 E Szabalyzatot a hatalyba lépését kévet6 beszerzési eljardsokra vonatkozéankell
alkalmazni.

Jelen szabalyzat hatalyba lép: 2020.jtilius 17.
Kelt: 2020.07.16.

polgarmester
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POMAZ VAROS ONKORMANYZATA

BESZERZESEK LEBONYOLITASAVAL KAPCSOLATOS ELJARASRENDROL SZOLO SZABALYZAT
1. szamut melléklete

HO SNAARWH

Ajanlattételi felhivas

11.
12.
13.
14.
15,
16.
17,
18.

19,
20,
21.
22.

Az ajanlatkér6 neve:
Cime:
Telefon/fax szam:
E-mail cfme:
Képvisel6:
Beszerzés targya:
Miiszaki lefras, mindéségi és teljesitési kovetelmények:
A szerz6dés meghatarozasa:
A szerzédés idétartama:
A teljesités helye:
Vallaland6 jotallas idétartama:
Szerzédéstbiztosité mellékkotelezettségek:
Az ellenszolgaltatas teljesitésének feltételei:
Az ajanlathoz csatolandé dokumentumok:
Példaul: (egyszerfi masolatban is benyujthat6k)
a) Kétdb referencia
b) Tevékenységet igazol6 dokumentumok,
c) Cég esetén cégbirésagi végzés, egyéni vallalkozé esetén vallalkozdi
igazolvany
d) Alafrasi cimpéldany
e) Felelésségbiztositas igazolasa,
f) Osszeférhetetlenségi nyilatkozat,
g) Atlathatdésdgi nyilatkozat.
A szamlazas médja:
Az ajanlat érvényességi ideje:
Az ajanlattétel benyujtasi hatarideje:
Az ajanlattétel benyljtasanak cime:
Az ajanlattétel benytjtasanak médja:
pl:
Kérjiik,
a
boritékon/e-mail
targyaban rdgziteni:
,Ajanlat a
Az ajanlat bontasanakhelyeésideje:
Az ajanlatok elbfralasanak szempontijai:
Az ajanlattétellel kapcsolatos egyéb informaciék:
a) Az ajanlattétel dijmentes/dijkoteles.
b) Az ajanlatot két példanyban kell benytjtani, megjelélve az eredeti és
masolati példanyt. Eltéré tartalom esetén az eredeti példany tartalma az
iranyado. Az oldalakat (tireseket nem) sorszamozniés szigndéznikell.
c) Az ajanlatkéré kapcsolattartdjat, beosztasat, elérhetéségét meg kell jeldlni.
Az arlejtés lehetéségének kikétése.
A szerz6déskotés hatarideje:
Az eredményhirdetés napja:
A beszerzési eljaras indoklas nélktili érvénytelenné nyilvanitasahoz valdé jog
fenntartasa.

Az ,ajanlattételi felhivas” konkrét tartalmi elemeit illetve ,az ajanlathoz csatolanddé

dokumentumok”az adott ajanlattételi eljarasban ténylegesen csatolandé dokumentumok
meghatarozasat az ajanlatkéré nevében az ajanlati felhivast jovdhagyé személy
esetenként hatarozza meg, igazitva az adott beszerzési eljaras jellegéhez, sulydhoz.

Megismereési zaradék:
Aladirdsommaligazolom, hogy az Onkormanyzat Beszerzési szabalyzataban foglaltakat és
a hozza tartoz6 dokumentumot megismertem, betartasat ram nézve kételezének
ismerem el:

Név

Képviselt
szerv/Beosztas

Datum

Alairas
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