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I. Fejezet

Közbeszerzési értékhatátt elétő vagy azt meghaladó értékrí beszezések
(közbeszerzés)

Ámennyrben a beszetzés egyedr \ra1y a kőzbeszetzésektőI szőIó 2011. évi CuiI' törwény
(továbbiakban l{bt.) alapján egybeszámított becsült étéke eléri r.agl meghaladja aközbeszerzési
éttéI<határt, úgy a jelen fejezetben foglaltak szerint kell eljárni.

1. A Közbeszerzési Szabályzat célia:

A I{bt. 22. s (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Heréd l(özség Önkorrnányzata,Y^Iafijnt
a jelen szabáIyzatban meghatározott szen ezetek, mint a)ánlatkérők (tor.ábbiakban egy'titt:

a1ánlatkétő) áItaI a l(bt. és annak r'égrehaitása tfugyában kiadott jogszabáIyokkal összhangban
meghatározru a közbeszetzési eljárások előkészítésének, lefolytatásának, belsó ellenőnésének
felelősségi rendjét, az a1ánlatkérő ner.ében el1árő, il1etőleg az eljárásba ber'ont szeméIyek' rlletőleg
szervezetek felelősségi kötét és aközbeszetzési el1árások dokumentálást tendjét, összhangban a

r.onatkozó 1ogszabáIyokkal. Ennek körében meghatároznl az e\ját;ás során hozott döntésekért
felelős személyt, személyeket, illetőleg testrileteket.

2. A Sz ab átly z at sz etnélyi hatály a

Az a1ánlatkérő beszetzései sotán köteles al|r.a]maznL a SzabáIyzat rendelkezéseit és annak aLapján
köteles e|1árnt. Jelen Szabályzat r'onatkozásában az aIábbt szen'ezetek minősülnek aján|atkérőnek:
a) Heréd l(özség Önkormán1'zata (totábbiakban: Önkormányzar).
b) Hetéd-Nagykökényes I{örjegyzőség (továbbiakban: I(örjegyzőség),
c) Hetéd I{özseg Önkotmáni'zatának fenntartásában működő intézmények, költségvetési

szerr'ek (a tor.ábbiakban: Intézmények)

A1ánIatkétők i{bt' hatáIya aIá tartozásáróI, valamrnt adatatkban bekör.etk ezett váItozástő| a

Kö zb esz etzé si Ható s ágo t éÍte Síteni a I{ör1 egy z ő köteles.

3. A Szab átLy zat tátgyí hatá|y a

Az ajánIatkétő árlbeszetzés, építési berlházás, építési koncesszió, rlletve szo|gáItatás
megrendelése, r.alamint szolgáItatási koncesszió (továbbiakban eg\.üttesen: közbeszerzések) során

1eIen SzabáIyzat előtrásat szertnt köteles eIjátru.

4. A közbeszetzés megindítása

I{őzb eszetzési elj átás megrndításától
szereplő beszerzések tekintetében'
I(épr'iseló-tesrulet dön t.

5. Közbeszerzési Munkacsoport

a közbeszerzési terv elfogadásával a közbeszerzést tewben
azon kívul pedig beszerzésenként egyedr hatátozattal a

5'1. Á l(épvlselő-testrilet 
^z 

adott eljárásra vonatkozőan kr1elöIr a közbeszetzési el)átás
előkészítésének és lebonyolításának admirusztáciő1át végző I{özbeszerzési Munkacsopottot (a

I(bt. szerrnt1blÍáIő bizottság), mely legalább háromtagú és legalább az alábbt szakértelemmel
rendelkező személyek alkotják: közbeszerzés tárgya szedntr szakértő, pénzúgyi szakéfiő,
kőzb eszerzési szakértő, 1ogi szakértő.
Mrnden beszetzés elindításakoÍ meg kell vbsgáLnt fuggetlen szakértő igénybevételének
szükségességét.
A I{özbeszerzési Munkacsoport elnökét a i{épvise1ő_testület, vagy a Polgármester al{örjegyzőve\
egyetértésb en az adott eIjáráua vonatkozían jelöli ki.



A I(özbeszerzésj Munkacsopott iilése akkor határozatképes, ha legalább hátom tag jelen van és

legalább a \<özbeszetzés tfugya szerinti-, pénzügyi-, kőzbeszerzési_ és j"gi szakértelem

képr,rseltetve van' Á I{özbeszerzési Munkacsoport ülését az elnök vezetl A I(özbeszetzési

Munkacsop ott határozatait egyszerű szótöbbs éggelhozza' Amennyiben valamely tag áLláspont1át

távközlési eszköz út1án (telefon' fal<, e_mail) krfejti, úgy őt jelenlévőnek kell tekinteni és

áIJásp ont1át trásb an rö gzíw e a közb esz etz ési tatatty agho z c s atolrrr kell.

Á I{özbeszetzési N{unkacsopoÍt ^z 
e\járás admrnrsztráctő)át végzi, így ktilönösen az aIábbi

feladatokat lát1a eI:

o Az e\átástmegelőző piacfelmétés
o Az e\]árást megindító dokumentumok (a1ánlai_, ajánlattétell_, tészvéte\t felhívás,

dokumentáció) etőkészítése, továbbá a 6. pont szerinti döntéshozó eIé ter)esztésének

eIőkészítése

o Az e\játást megrndító iratok szükség szerrntr módosításának előkészítése, tor'ábbá a 6'

pont szerinti döntéshozó eIé terjesztése

o I{iegészítő tá1ékoztatás negadása
. Áiánlatok, jelentkezések felborftása.
o Á beétkezett aj^nlatok, jelentkezések értékelése, hiánypótlási felhívás, kérdés, lndokolás

kérés elkészítése és az aján7attevőknek, jelentkezőknek megküldése

. Hián'Ypótlások, váIaszok, rndokolások értékelése, szakr-élemény és döntési 1avas|at

elkészítése és a 6' pont szed'ntr döntéshoző eLé terjesztése

o Döntés az eh1árás során meghozandő ügp.iteli kérdésekben

r Jelzéssel él, ha az a1ánlattétel során az a1ánlattevőknéI katell gyanűját, vagy a

tisztességtelen piaci magatartás és r.'etsen)'korlátozás tilaknárőI szőIő jogszabályok egyéb

módon történő megsértését észlelr
A I(özbesz erzésiMunkacsoport munkájáróI jegyzőkönp'et kell készíteni, amel1'nek részét képezik

a tagok indokolással ellátott btáIattlapjai és a jelenlétr ív.

5.2 Á közbeszerzési eljárás lebon},olítása során a közbeszerzési szakétő a kör'etkező feladatokat

látia el:

1. Á rendelkezésre á1Iő rnfotmációk alap1án jar'aslatot tesz az eljárás rezslmjének,

2.

típus ának me ghatáto z ás ára;

e\járástmegrndító felhír'ás eiőkészítése a többi szakértőr'el történt folyamatos' előzetes

konzultáctő - e-mail' fax, telefon' személyes - egyeztetésekalap)ánl.

dokumentáció előkészítése a közbeszerzés tárgya szennti szakértő áItaI adott

közb eszerzési műszakr letás alapján
részr.'étel akőzbeszerzési eIjárással kapcsolatos egyeztetéseken, tátgyalásokon, el1átást

cselekményeken, ott a kőzbeszerzési szakértelem kötébe eső kétdésekre r-álaszolni, a

szükséges kezdeményezéseket, észter'ételeket megtenni

eljátást megrndító felhívás kőzzététehe megküldése;

ktegés zítő tá1 éko ztatás megküldé s e (a többi s z akértőv eI e gye Z te tve) ;

jegyzőkönyv előkészítése a bontásról;
bontásról késziilt j egyzőköni.v megkirldése az étdekelteknek;

lrián1pótlási felhívások előkészítése;
a1átlatok btráIatáb an töténő közb eszerzési szakmat tanácsadás ;

btáIatt lap ok és btáIatl j egyz őkön1''v előké s zíté s e ;

ításbeli összegezés előkészítése;
szalwélemény és döntési jar'aslat előkészítése
írásbelr összegezés megkirldése az étdekelteknek;
Esetleges jogon oslau-' békéltetési- , szzbáIytalansági_ és a közbeszerzéssel

kap csolatban felmertilt egy éb eljárásban Áj ánlatkétő képvis elete.

1'6. e\őkészítt a szakéttelmének tárgykötébe eső rtatok (<irlönösen a felhívás'
dokumentácró, helyesbítés, módosítás, loegészítő tá1ékoztatás, jegyzőkönyvek, b:u.áIalu

lapok, hiánypótlási felhívás, rndokolás-kérés, szakvélemény és döntési 1avaslat, ításbe]r

.).
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összegezés, egyéb dokumentumok, hirdetmények) tesrezetét, azokat 
^zegyez teté s eknek megfelelően átdolgo zza é s r.'églege síti

17. 1egyzőkönyvet készit a tárgyalástól, egyeztetésről, a Közbeszetzési Munkacsoport
munká1áról

18' Á közbeszerzést eIjárás lebonyolítása során a közbeszerzési szakértő felelős
r.alamenn}'i el1fuási dokumentum közbeszetzési szakértelem körébe eső részének
tatalmáétt.

5.3 A közb eszerzési el1árás lebonyolítáSa SoÍán a kőzbeszetzés tárgya szerinti szakértő kulönösen
az alábbi munkarészek szakmai tattalrnáét felelős:

ü a1ánlattétell felhívásban különösen a közbeszerzés tárgyának és mennyiségének
meghatátozása, az alkalmassági követelmények szakmai helytállósága,bkáIatl szempont és

cpv kódok meghatározása
b) dokumentációban különösen a műszaki rratok és a szerződésl' feltételek szakntai
helytállósága
.) felel a beszerzés megvalósítáSa SoÍán a környezetvédelmi szempontok frgyelember.éteIéért
d) a ktegészítő tá1ékoztatás, bttáIatl dokumentumok és valamennyi e\jfuási dokumentum

közbeszerzés tárgya szertntr szakértelem kötébe eső tészének tartalmáért
A közbeszetzés tátgya szerind szakértő felel azétt, hogy a gazdasági ésszerűséggel
összeegyeztethető-e a közbeszerzés részekre bontása. Véleményét a kőzbeszenési el1árás
meglndítá s a elő tt í'ásb an dokumentálrri kötele s.

5.4 Á közbeszetzési eljátás lebonyolítása során a pénzigyi szakéttő fe\el azért, hogy a beszetzés
pénzúgyi eilenszolgáltatása megfelelően ütemezetten rendelkezéste álljon, továbbá felei a felhívás'
a dokumentáció, a klegészítő tá1ékoztatás, a btáIaú dokumentumok és valamenn1'i el)árási
dokumentum p énzűgyi s zakémelem kötéb e e s ő tés z einek tarta]máétt.

5.5 Á jogi szakértő felel az eljátási cselekmények és eljátási iratok jogszerííségéétt, felelőssége
akkor állapítható meg, ha a közbeszetzési-, kőzbeszetzés tárgya szerinti_' és/vagy a pénzig1i
szakéttő feielőssége az adott jogszabálysértésért nem állapíthztó meg.

5.6 Az egyes szakértők fele]nek az eljátás szakértelmük szerinti szabáIyszeríiségéért,
célszerűségéétt és takarékosságáért, az egyes szakértók készínk el, rlletőleg vizsgáIják fe1ül a

szakéttelmükhöz kapcsolódó dokumentumokat r-agy dokumentumrészeket. Nem felelnek a

szakértők a részükre adott térres, vagy hiányos adatszolgáItatásbóI eredő' erre tekintettel téves
kör'etkeztetésekért.
A közbeszerzési e|1árást megrndító felhír'ás csak akkot adhatő fel közzétételre' ha valamennyi
szakértő oldalanként aLútta az eljfuást - illetőleg kétszakaszos eljárásban az első és másodrk
szakaszt - megrndító felhívást, dokumentációt és a 6. pont szer'intilletékes döntéshozó az eIjárást
megindító felhívást 1őv áhagyta'
A szakértőket és az a1ánlatkétőt a l{özbeszetzési Hatóság és harmadik személyek felé a
közbeszerzési szakértő képviselr' kivéve, ha aPolgátmesteÍ az adott ügyben másként dönt.
A kiegészítő tájékoztatás, valamint a szakvélemény és döntési javaslat csak akkor küldhető me1 az
érrntetteknek, ha valamennyi szakéttő oldalank ént a\átrta.

6. Döntéshozók

Az el1árást megindító ir'atok elfogadása al{özbeszezési MunkacsopoÍt hatáskörébe tartozlk.
Az et1árástlezfuő döntés _ kétszakaszos el1átás esetén a tészvéte]l' szakaszt\ezárő döntés is - a
I(épviselő-testulet hatáskörébe tartozik.
Az ajánlakétő nevében az e|járástlezátó döntés meghozata\ában részt vevő személy nem lehet a
I{özbeszerzési N[unkacsopoft tagja. A I{épviselő-testiilet kizfuőIagtanácskozási 1oggal rendekező
személyt delegálhat a I{özbeszenési Munkacsopottba. Á I{épvlselő_testtilet döntéshozatala
esetében név szennti szavazást kell alkalmazru.



7. Felelősség

A I{özbesz etzési Munkacsopott iavaslatát, észtevéteIét
írgyelembe venni; ahhoz kötve nincs, de amennÉen a
ellenéte dönt, úgy ennek felelősségét viselrrr köteles'

a 6. pont szerinti döntéshozó köteles
I{özbeszerzési Munkacs op oÍt jav asIata

8. Összeférhetetlenség

Az e|1fuás előkészítésébe, vagy más szakaszába az a1ánlark&ő áItal bevont személy, tlletve
szerYezet meg kell, hogy feleljen a I(bt. 24' $-ában foglalt összeférhetetlenségi előításoknak. Az
a1ánlatkétő ner.ében eljáró és az ajánlatkérő áItaI az eljárással vagy annak előkészítésér'el
kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy SzeÍvezettásban köteles nydatkoznl arróI' hogr.
r'ele szemben fennáll_e ö s szeféthetetlens ég.

9. Belső ellenőrzés

A közbesz erzési eljárások belső ellenőrzésére
Nagykökényes I{örj egy zőség belső el l enő uéste

10. Szetződés

Heréd l{özség onkormányzat, tJ)etőIeg Heréd-
\'o n atko z ó s z ab áIy alt kell me gfele Iő en a|ka]mazni.

Á közbeszeuési szerződést, r]letőIeg annak esetleges módosítását
a) az Ónkormányzat képr'iseletében a i{épr.tse1ő_testri1et fe]hatalmazása aLapján 

^Polgátmestet,
b) a l{ör1egvzőség képviseletében - a )ogszabáIyban meghatározott esetekben _ a l{örjegyző

kötr meg

11. Közbeszetzésilew

Áz éves közbeszetzési terw előkészítéséről, szükség szerinti módosításáról és a I{épr.iselő-testület
eIé terjesztésétől a Polgármestet gondoskodik' azt a l{épviselő_testulet fogad)a et legkésőbb
mrnden év mátcius 31' napjátg.

12. Statisztikai ös szegezés

Áz ér'es statisztrkai összegezés előkészítésérőI és al{özbeszetzési Hatóság részéte történő
megküldésétől a l(ö1egyző gondoskodrk.

1ll. Nyilvánosság

Á I(bt.-ben előír't közbeszerzési dokumentumoknak (így különösen: ér'es közbeszerzési terw, éves
statlsztrkai összegezés, közbeszeuési szabályzat) az Önkormányzat honlapján történő
közzétételéről a I(örj egyzó gondoskodrk.

L4. Dokumentumok áwétele

A I(örjegyzőségbe beérkező aján7atok, jeientkezések, hián1póttások és egyéb közbeszetzési
dokumentumok átvételét és annak dokumentáIását az e\jfuást megrndító dokumentumban
meg1elölt személy v égzi'



15. Dokumentumok őtzése

Á közbeszetzési dokumentumok őrzésérőI a I(bt.-ben előttak szer'int al{ör1egyző gondoskodrk
azzaI, hogy az eIjárás soÍár' az el1árásban közreműködók birtoko\hatják a feladatuk ellátásához
szükséges dokumentumokat.

L6. Tisztességtelen piaci magat^Ítás

Á I{ö{egyző felel a kartellgyanú r'agy a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás
trlalmától szőIó 1ogszabáIyok egyéb módon történő megsértése ításbe]i feljelentéséét a Gazdaság
Ver s enyhir.' atalnáI, rlle tő le g az e gy éb ható s á go knál.

L7. Dokumentálás rendje

Á dokumentáIás rendjére egyg|gfu|en a I(örjegyzőség Iratkezelési Szabá|,vzatának rendelkezésej' az
irányadók.

18. Képviselet

Az előzetes r.itarendezési, békéltetési, jogor_v-os7atl el)árásban az a1ánlatk&ő képr'iseletét ellátó
személ'vt

ü azÖnkormányzatképviseletébenaPolgármestel,
b) aKör1egyzőségképviseletében al{ör1egyző

1elöli lo.

19. Utólagos hirdetmények

Áz utólagos htrdetmén)rek (szetződés részteljesítésétől, teljesítéséről, esetleges módosításáról)
kózzététe\érőI a kőzbeszetzési szakértő gondoskodrk, melyhg2 a l{ör1egyzőségnek a Polgármester'
\ragy al{ör1egyző által kijelölt munkatársa a hndetménv határ'időb efl - a releváns eseményt követő
tizenöt munkanapon beIüI történó feladásához szükséges idóben felelós, í_ásbe]r
adats z olgáItatá s t nyú j t.

20. Jelen szabáIyzatban nem szabáIyozott kérdésekben a I{bt. és r..égrehajtási tendeleternek
r'-onatko z ó rendelkez és eit keII megfelelő en alkilrnazti'

21' Jelen szabáIyzatbanhasznáIt fogalmak érteImezésére a l{bt-ben és végtehajtási tendeleteiben
leírt fogalom-meghatáro zások az kányadők.

II. Fejezet

Közbeszetzési értékh^táÍt el nem érő értékű beszerzések
(közbeszetzési értékh atát alatti beszerzés)

Ámennyiben Sem abeszerzés egvedi, Sem a i{bt. alapián egybeszámitott becsült éttéke nem éri el
akőzbeszetzésí éttéI<határt, il,gy a jelen fejezetben foglaltak szet1nt kell eljárni.

L. A Beszetzési Szabályzat cé|ia: a kőzpénzek hatékony és át]áthatő felhasznáIása, melyet a

beszerzésben részt vevő valamennyi személy köteles szem előtt t^rt^n7.



2. A Sz ab ály zat s z ernélyí hatály a

Az a1ánlatkérő beszerzései során köteles ilkaJmaznt a SzabáIyzat rendelkezéseit és annak a\ap)án
köteles e|járni. JeIen SzabáIyzatvonatkozásában az alábbi szerwezetek mrnősiílnek a)ánlatkérőnek:
a) Heredl(özségÖnkormányzata (továbbiakban: onkormányzat).
b) Heréd-Nagykökényes l{örjegyzőség (továbbiakban: I{ötjegyzőség)'
.) Heréd I{özség Önkotmán1,zatának fenntartásában működő intézmények, köItségvetési

szerwek (a továbbiakban: Intézmények)

3. A' Szabátly zat tátgyi hatá|y a

Az a1ánlatkérő átubeszetzés, építési betuházás, szoLgáItatás megrendelése (továbbiakban
eg1üttesen beszerzések) sotán jelen SzabáIyzat előtásai szer'jnt köteles eljárnt'

4. Eljátási szabályok:

4.L Kis éttékű, illetőleg speciális beszerzések

4.1.1 A nettó 500 000 Ft alatti értékű
4.1'.2 a nettó 500 000 Ft-ot elétő, de aközbeszetzési érté\dlatátt eI nem érő értékű
4.1'.2.1' ktzáróIagos joggal éttntett (szerzői 1ogok)
4' 1 .2.2 műr.é s z eti j ellegií (alkotó -, előadóműv ész eu)
4.1.2.3 bizalmt jellegíí (így különösen: ügyvéd' köny'r'vizs gáIő, páIyázaa tanácsadő, közbeszerzési
tanácsadő, adőtanácsadó' egyéb szakéttő)
beszerzéseknéI a beszerzést végző köteles a közpénzek hatékony és át]áthatő fe]használását
megvalósítani, a szetződés vagy megrendelés előtt legalább egy ításos a1ánlatotbekémi, kivéve r.is
maiot helyzetek esetében, amikor nem kötelező a megelőző ajánlatkéús, de a tendkír'uli
sur'gősség okát' r'alamint a szerződést vagy megtendelést a lehető legrövidebb időn belül
dokumentáIrri kell.

4.2 Nagv értékű beszerzések

Á nettó 500 000 Ft-ot elérő, de a közbeszerzési éttéI<hatátt e1 nem étő értékű, beszezéseknéI a
beszeruést végző köteles a kőzpénzek hatékony és át]áthatő felhasznáIását megvalós ítanl, továbbá
a szerződés vagv megÍendelés előtt Legalább hátom írásos ajánlatot bekérru (<rvéve a 4.1.2. pont
szer'inti beszerzéseket), ^z a1ánlakérést, az ajánIatoQ<a)t, a nyeÍtes a1ánlat ktváIasztásának
indokolását és az ajánlattevőQ)nek a versenyeztetés eredményéról szőIő tájékoztatását a
r''onatkozó ir'atkezelési szabáIyok szerint kezekrr és megőríznL Jelen pontban foglaltak alólr krvéte1
a vi's maior helyzet, mely g5g1bgn a1ánIatokbekétése nem kötelező, de a tendkír,rilr surgősség okát,
valamint a szetződéstvagy megrendelést a lehető legrövidebb időn belüI dokumentálrri kell.

5. Döntéshozók

A je1en fejezethatá|ya aIá tartoző beszetzésekről

^) 
az Önkormányzat esetében a Polgátmester

b) al{örjegyzőség beszerzéselről és a ;ogszab áIyban meghatátozott esetekben al{ör1egyző
.) Intézmények esetében az Intézményvezető

dönt.

Jelen szabáIyzat 2012. febtuát 15. napián Iép hatáIyba, egyideiűIeg a l(épviselő-tesnilet
32/2009. (III.30.)sz. hatátozatával elfogadott Közbeszezési SzabáIyzat hatáIyát veszti.

Heréd, 2012. február 13.

polgátmester
dr. Farkas


