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A Várossazdálkodrási és Pénzüsvi Bizottsás a Kéoviselő-testÍiletnek az e|oteriesztés mestiíreyalĺását.

TÍsztelt Képvise|ő-testütet!

A kőzbeszerzésekľől sző|ő 2003. évi CXXX. törvény 20|2. januáľ l-jén hatőiyát veszette, a
közbeszerzésękľól szóló új törvény afD||. CV[I. tĺirvény.

Az Ílj kőzbeszerzési törvényben többek kĺjzött tĄraszabá|yozasra keľĺiltek az egyes eljĺáľástípusok,
módosultak az cisszeféľhetetlenség, a jogorvoslat, a szerzoďéskötés, a szerződéskötési moratórium, az
ajźn|ati kötöttség szabźiyai' E törvény lehetővé teszi a nemzeti eljárasrenden belül 3 aján|attevő
részvételével lefolýathatő közbeszerzési eljáľás a|ka|mazáséú, valamint egyedi eljáľasrendek
kialakítasát, megengedi, hogy a közösségi értéV'hatźr a|altibeszerzéseknél az aján|atkérők szabadon
alakíthassák ki eljáľasrendjüket. Megszünteti a formai okok miatti érvénýelenítés lehetőségét, és az
eredményhirdetés intézményét.

Az új kiizbeszerzésekrő| szóló töľvény 22. $ (l) bekezdése szerint:
,,22. s (1) Az ajdnlatkérő koteles meghatározni ą kÖzbeszerzési eljárásai előkészítésének,

Iefolytatásánąk, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illene az eljárásba
bevont szeméIyek, vąląmint szervezetek felelősségi korét és a kozbeszerzési eljárásai
dokumentálĺźsi rendjét, összhangban avonatkozójogszabólyokkal. Ennekkörében k,ülönösen meg
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kell hątároznia az eljárós során hozott dontésekért felelős személyt, személyeket, vag
testületeket.,,

Az onkoľmányzat jelenlegi Szabźiyzata 2010. november 5. napjĺín lépett hatĺílyba. A hatályos
Szabáiyzat_ összhangban a Képviselő-testiilet és Szervei Szervezeti és Működési Szabá|yzataről szóló
|9ĺ2009. (V.06.) tinkoľmányzati ľendeletben foglaltakkal _ közbesz-erzési ügyekben az e|jaĺás
megindítrását, az e|jźtrźs eredményének megállapítását a Vrárosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottsĺág
hatĺásköľébe telepíti.

Az új Kbt. elĺíírásainak megfelelően aSzabáiyzat felülvizsgálata sziikséges többek között az a|áhbiak
tekintetében:

- az értékhatĺír e|nevezései vźiÍoztak,
- a kĺjzbeszetzési terv elfogadásának időpontja is mĺís (korábbi szabá|yzat 4.3. pontja),
- a bíľálóbizottsĘ összetételét tarta|mazó ílj szabályok (korábbi szabćiyzat ó.1. pontja)'
- tlj u eljárrís eredményének, eredménýelenségének kihirdetésére"vonatkozó előírĺísok (koľábbi

szabáiy zat l 1 .2. pontj a)'
- a szerzódés módosítására vonatkoző tétjékoztatási kötelezettség (korábbi szabá|yzat |3.2.

pontja) is átalakult.

A hatályos Szabźl|yzat a IX. Részében a közbeszerzési éľtékhatfut e| nem éľő beszerzśsi eljáľásokľa
vonatkozóan áIlapított meg eljáľási szabályokat, melyek feliilvizsgálata szintén indokolt - kiiltinös
tekintettę| az áLl.|aÍrŕ;rźEtĄrtáľ;rőI szőIő 20lL. évi CXCV. tĺiľvény 23. $-ában, valamint az
źů|a|nháztaÍtĺísról szóló törvény végrehajtásríró| szn|ő 368120|1. (XII.3I.) Koľm. rendelet 24. $-ban
foglďtakľa -, mely jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel az önkoľmanyzaÍi és hivatali beszeľzések
teljes körĺĺen elkiilönítése indokolt.

Az előterjesztés mellékletét képezi az új Közbeszeruési és Beszerzési Szabá|yzat teľvezeÍe, melyben a
fenti magasabb szintÍĺ jogszabályi rendelkezések átvezetésľe keľültek. Az tlj Szabá|yzat hatáĺ|yba
lépésének napjául javas|om 20|f . februáľ 20. napját megjelölni.

Fentieka|apjánkéremaza|źtbbihatźnozati javaslatelfogadását.

Határozatijavaslat

A Képviselő-testület úgy dtint, hogy

l. elfogadja a hatźrozat mellékletét képezo,,Józsefvárosi onkormĺínyzat Közbeszerzési és
Beszęrzési Szabźůyzatď'című szabályzatot, mely hatályos20|2. februiáľ 20.napjátő|.

2. felkéri a polgáľmestert az | . pontban meghatĺíľozott szabźiyzat a|őĺírására.

Felelős: polgármester
Hatĺáľido: 20|2. február 20'

Budapest, 20|2. februáĺ 06. _>/ĺ
DíJ6ćsis Máté

polgrĺrmesteľ

Töľvényességi ellenőrzés:
l ł;- l

k,&!,kú(./ dľ. Mészaľ Erika
a j egy zőt. helyettesítő a|jegy m
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t.l.

I. Rész

Ár,ľłĺ,Áľos Rrľopr,rrzÉsnx

!ĺszabá|yozás hatá|ya

Jelen szabályzat hatáilya a Budapest Fővráľos VIII. Keľület Józsefvĺárosi onkoľmrányzat (a
továbbiakban: Önkoľmanynt) ä|ta| _ a Polgĺäľmesteri Hivata| és / vagy kiilső, ezzel megbízott
személy, szervezet elokészítésében, illetve lebońyolítĺásában - megvalósítaĺrdó közbeszerzési
eljrárásokľą a kł5zbeszerués helyben központosítĺásaĺő| sző|ő f0lf007. (IV.2.) tinkoľmĺányzati
rendelet hatźiya a|átartom közbeszeruési eljĺáľásokra és a kiizbeszerzési értékhatárt eI nem érő
eryéb beszerzésekľe teľjed ki.

A Polgármesteri Hivatal köteles az ĺjnkormányzati közbeszerzések során a kĺizpontosított
közbeszerzések lehetőségét folyamatosan figyelemmel kísémi, és - amennyiben annak feltételei
fennállnak _ a közbeszerzśshez való csatlakozásra az ajźn|atkérő nevébęn eljĺáľó ľészére
javaslatot tenni. A központosított közbeszerzésre a jelen Szabályzat rendelkezéseit kell
alkalmazĺli.

Az Ajánlatkéľő nevében eljáľó' illetve az e|jáľásba
bevont személyek' szervezetek

Az onkormźnyzat közbeszerzśsi eljárásaiban az aján|atkérő nevében eljárónak minősül a
Váľosgazdálkodrĺsi és Pénztigyi Bizottság (a továbbiakban: Bizottsiíg), valamint meghatĺĺľozott
esetekben aBizottsźĺg elnöke, illętve aBiznltság döntése a|apjźn kiilső lebonyo|ítő szervezet.

Az onkoľmányzat közbeszerzési eljríľĺásaiban az eljĺínísba bevont személynek, illetve
szervezetnek minősül:
a) a Polgáľmesteri Hivatal,
b) a Bírálóbizottság,
c) az egyéb felkéľt közeműködók, igy kĺilönösen a hivatalos kłizbeszerzési tanácsadó,

pénňigyi, közbeszerzési és egyéb szakéľtő.

ŕ)rtelmezÍj ľen d eI kezés ek

Kozbeszerzési eljárás előkészítése: az adott kozbeszerzési eljĺáľrás megkezdéséhez sziikséges
cselekmények e|végzése, így kiilönösen az adott közbeszerzéssę! kapcsolatos._hely-ze!,. il.letőleg
piacfelmérés, a kozbeszerzés becsült értékének felmérése, az e|jarást megindító (meghirdető)
hirdetmény, felhívás és a dokumentáció előkészítése.

Nyílt eljĺźrás: olyan kiizbeszeruési e|jĺárás, amelyben valamennyi érdekelt ajánlatot tehet.

Meghívĺźsos eljárĺźs: olyan közbeszerzési eljĺáľás, amelyben az ajźn|atkérő źt|ta| - a Kbt-ben
előírtak szerint . kiválasztottak tehetnek aj rĺnlatot.

Tárglalósos eljárás: olyan kĺizbeszerzési eljráľrás, amelyben az ajźn|atkéro az źł|ta|a - a Kbt-ben
előíľtak szerint - kiválasztott egy vagy több ajĺánlattevővęl targya| aszerzodés feltételeiről.

Tervpályázat.. olyan sajátos, külön jogszabályban részletesen szabá|yozoÍt teľvezési veľseny-
veľsenyfoľma, amely teľvezési feladatok elĺíkészítéséľe szo|gá|, illetőleg pályamű a|apján a
tervezś kiválasztrĺsának egyik módja.

Megfelelő szakértelern: a közbeszerzés tfugya szeľinti műszaki, gazdasźłg| pénnjgy| jogi és
egyéb ismeretek.

2.1.

1.2.

2.f.

3.5.

3.1.

3.2.

3.4.

3.6.



3.7. Közbeszerzési értékhatár: a Közbeszerzési Hatóság áůÍaI aKözbeszerzési Értesítĺĺben minden év
e|ejénközzétett beszeľzésitárgyakravonatkozó uniós valamint nemzeti éľtékhatarok.

II. Rész

A kőzbeszerzési elj á nĺ s előkészítése

A ktizbeszeľzési terv

4.|. A Jegyz(5 az onkoľmrányzaÍ adott évre teľvezett közbeszerzéseirő| az onkoľmiányzat éves
költségvetési rendelete elkészítésével egyidejtĺleg éves közbeszerzési tervet köteles
összeállítani.

4.2. A kiĺzbeszerzési tervnek taľta|manliakell a közbeszerzési eljárás targyai (źtrubeszerzés' építési
beľuhĺŁĺás, építési koncesszió, szn|gőůtatźs megrendelése és szolgáltatási koncesszió) szerinti
bonťásban, az e|járás rendje szerint csoportosított (uniós érték.hatźlĺt eléľő, nemzeti éľtékhatĺírt
elérő, illetve nemzeti éľtékhatáľ alatti) közbeszerzéseket és beszerzésęket.

4.3. A közbeszeľzési tervnek tarta|maznia kell a közbeszeruései eljrárĺís lefolýatasának tervezptt
időpontját is. A Jegyzo á|ta| összeállított közbeszerzési tervet a Polgĺíľmester az éves
kiiltségvetési ľendelet elfogadásakor a Képviselő-testĺilet elé terjeszti jóvahagyasra.

4,4. A közbeszerzési teľvben nem szereplo, továbbá a tervhez képest módosított közbeszerzési
igény esetén a kłózbeszprzési tervet módosítani kell. A kÍjzbeszerzési teľv módosításaľa
vonatkozó javaslatot - a módosítás indokaival együtt a Jegyzi3 javaslata a|apján _ a
Polgiáľmester köteles az igény felmeľĺilését követő 15 napon belül a Képviselő-testiilet elé
terj eszteni j óváhagyás célj ából.

Előzetes tájékoztatőt

5. A közbeszerzési terv alapjźln a Jegyz(5 diint arľól, hogy a Kbt.-ben nem ktitelezo jelleggel
meghatarozottaknak megfelelően az onkoľmányzat adoIt évre tervezeÍI kozbęszerzéseiľől, a
kiilön jogszabályban meghataľozott minta szerint, előzetes éves összesített tájékoztatőt
jelentet-e meg. Amennyibenalegyző előzetes tźtjékoztatókőzzététe|érő|haÍároz, a hirdetmény
előkészítésének, elfogadásának és közzététę|énekszabźiyai megegyeznek a részvételilaján|ati
felhívásokľa vonatkozó szabálvokkal.

Bíľálóbizottság

6.l. A Bíľálóbizottság öt tagból áI|' A tagokat a Képviselő-testĹilet külön lrataľozetźLbanjelöli ki,
oĺy mócton, hogy a tagok a Kbt.22. $ (5) bekezdésélrek megfelelően neln lelretlrek a Bizottság
tagjai.
A Bíl.álóbizottság tagjai közjil elniiköĺ válas;zt' A Bíľá]óbizottság altkoľ hatá"oz-atképes, ha
tagjainak tobb mint fele jelen van, de legalább 3 tag.
A BíIálóbizottság döntése a kisebbsćgi vĺĺlemĺ5n'n1.'el egyiitt az eljár.ás eľedmĺĺnyérol szólo
bĺzottsági előtedesztés taĺtal'mi ľésze'
Áĺnennyiben az.adoÍI közbeszerzési eljárásban hivatalos közbeszeľzćsi tanácsađó r,esz részt, a
hivatalos kcizbeszeľzési tanácsacló nrinden olyan feladatot elvégeflet. alne['v nen: taľtozik a
B izottság, il} etve a B íl.ál óbizotts ág kizáľ őLagos haĺásköľébe.

6'2. A Bizottság tagsai aBírálóbizottsĘ munkájábankizárő|agtanácskozási joggal vehetnek részt.

6.3. A Bizottság aBíráĺ|őbizottság tagjaitól, illetve akozbeszęrzési eljríľásba bevont valamennyi
személýől köteles beszerezni a jelen Szabá|yzat 1. szźmű fiiggeléke szerinti



7.t.

iisszeféľhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatot. A nyilatkozatok az adott közbeszerzési
eljáľás dokumentumainak részét képezik.

naszvoteiľa;ánlati, ajánlattéte|i fethívás

A kĺizbeszerzési eljĺáľrás rész.,ĺéte|ilajźn|ati, ajrĺnlattételi felhívását, valamint az ahhoz
kapcsolóđó dokumentációt a Hivatal vagy a ktilső lebonyolító állítja össze a beszerzés tárgya
szerinti szakmď szempontok érvényesítése mellett a pérlzíđgyi, a kőzbesz,erzési és az egyéb
jogszabályi rendelkezések alapján.

A rész.vételi/aján1ati, ajánlattételi ľelhír,ast .źs az ahhoz kapcsolódó dokumentációt előzetesen a
Bírá|őbizottsĘ fe|é továbbításľa keľtil véIeményezés céljából.
A részvéte|ilajźtn|aťl, ajánłattételi felhívrás, az ahhoz kapcsolódó dokumęntáció és a
Bíráúőbizottsźlg vélernénye az eliráľás megindítását tarta|mazó bizottsági e|őterjesztés
melléklete.

A hirdetmény kőzzététe|i néIkiili tárg,u"a|asos eljárás jogszabá|yi feltételeinek fennál|ása esetén
legalább 5 ajrínlaťtevőt kell meghíĺ,ni. A meghívrís szakmai indokolĺása az e|jěrás meginclítását
tafta|maző bizottsági előterjesztés kötęlezó tartalmi eleme.

Az esetlegesen sziikségessó r,áló - érdemi d<intést nenr taľlalmazó - hianypótliás taĺalmát a
Bizottság elnöke és a Bizottságkazbeszerzéséľt fe}elős alelnöke egy.tittesen (a továbbiakban:
alelnök) haeyjajóvá. Ha a részvételi jelentkezési, illetĺ'e az ajtnlaĺi, ajrí:i|attételi hatráľidő

letelte elő11 a felhívás módosítasa válik sziikségessĺ5, a módosíĺiást a BizoÍtság elnĺĺke és az
alelnök egyÍittesen' hag"vja jővá'

Az esetlegesen sztikséges kiegészítő tájékoztat,ás taľtalmáró| a külső lebonyolító javaslata'

a|apján a BizottsĘ el'ncike u alelnökkel eg;''ĺitt đönt. Amennyilren a í.'elhívás alapján
konzultációra kerĺil sor, a kĺlnzultáció megszeľvezése a BizaltsĘ einĺikónek a Í.e|'ađata az
alelniik közľemĺĺködéséve l'

III. Rész

A kłizbeszerzésĺ eljánĺs |efo|ytatása

Részvételi je|entkezések / aján|atok bontása

A Hivatal a beérkezęÍt ľészvételi jelentkezések, illetve ajánlatok érkeztetésének
dokumentálásárolĺyi l vántaľtast köteles-vez€tni.

A bontrísi eljráľráson a Bizottság elnöke á|tal meghatttrozott személyek vehetnek részt az
Ajĺánlatkéľő részérő|, a Bizottság elnĺike által kijelölt személy vezetésével.

A kiilső lebonyolító kötelessége a bontiási e|jálrás, illętve a bontrási eljrárĺáson történtek és

elhangzottak jegyzőkönyvezése, továbbá a jegyzókönyvnek a Kbt-ben eloírt határidőn belül
valamennyi részvételľeje|entkezó l aján|attevőrészére történő kézbesítése.

Részvéte|i jelentkezések / ajánlatok e|bíľá|ása

A külső lebonyolító köteles biztosítani, hogy a Birá|őbizottság tagai a részvéÍe|i
j el entkezés ek eÍ, l aján|atokat megvi zs gá| hassák.

A részvételi jelentkezéselďajánlatok éľtékelésének keretében a Bírá|őbizottság feladata a
részvételi jelentkezéselďajánlatok tartalmi és formai ellenőrzése, továbbá annak vizsgźiata,
hogy a részvételi jelentkezéseUaján|atok megfelelnek-e a felhívrásban, a dokumentációban és a

7.2.

7.5.

7.4.

8.1.

8.2.

8.3.

9.1.

9.2.



9.3.

jogszabály(ok)ban meghatźroznÍt feltételeknek. Az értékelést a Bírálóbizottság a bevont
szakértő(k), illetve a kĺilső lebonyolító szakvéleményének figyelembe vételéve| végzí.

A Bírálóbizottság vagy a kiilső lebonyolító s;zrervezet adott esetben a felhívrísban foglaltak
alapján, valamennyi részvételre je|entkezőlajánlattevő számtra azonos feltételekkel - a Kbt.
rendelkezéseinek megfelelően - gondoskodik a hiánypótlĺási felhívás összeállításáró|, és az
annak alapjrán beérkezett iratok, dokumentumok tartalmi, formai ęllenőrzéséről.

A nyilvĺánvaló számítĺási hibát taľtalmazo ajźn|at javításĺáról és a számítasi hiba javításĺíról
sző|ő ajźn|atÍevői tájékoztatók elkészítéséről, valamint kézbesítéséľól a Bírálóbizottsiíg, vagy a
ktilső lebonyolító ktiteles gondoskodni.

A Bírálóbizottság vagy a külső lebonyolító szervezeÍ az e|bírźĺ|ás előkészítése keretében a
részvételre jelentkezőktől / ajĺánlattevőktól íľasbeli nyilatkozatot kér be

a) kizárő okka|, az alkalmassággal' illetőleg a felhívásban vagy a dokumentációban előíľt
egyéb iratokkal kapcsolatos nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások
Íarta|mźnaktisztázźsaérdekében;

b) a kirívóan alacsonynak éľtékelt ellenszolgáltatásról, továbbáĺ a bfuźiati rész.
szempontok szerinti lehetetlennek, til|zotĺan magasnak vagy alacsonynak, illetőleg kirívóan
aľánýalannak éľtékelhetó valamely tartalmi elemĺe tett kĺitelezettségvállalĺísról.

Ha a Kbt. alapján a felhívrásban előírt eredményhiľdetési időpontra a részvéÍe|i
jelentkezéseket/aján|aÍokat elbírálni nem lehet aBirét|őbizottsĘ az elbírálásľa ľendelkezésľe
źi(ő hataĺidőt egy alkalommal meghosszabbíthatja.
Az elbírálasi hatráľidő meghosszabbításáľól és annak indokďról sző|ő tźĄékoztatás
megkiildéséľől, továbbá ha szükséges az Ąőnlattevők ajánlati kötöttsége fenntaľtrására

vonatkozó nyi|atkozaÍának bekéréséről a kiilso bonyolító köteles gondoskodni.

A Bírálóbizottság üléséről / üléseiről, az ott e|hangzohÍahő|, így kiilöntisen a szakvélemény
kialakítĺísa szempontjából lényeges körülményekľől, adatokľól, infoľmációkról a kiilső
bonyolító jegyzíkönyvet kĺiteles készíteni. A jegyzőkönyv tarta|mát aBírá|őbizottság elnöke
hagyjajóvá.

A BíľálóbizottsĘ a részvételi jelentkezésekĺő| l ajźn|atokról szakvéleméný kötęlęs készíteni,
amely tartalmazza
. az e|járás rövid ismęrtetése mellett a részvéte|re jelentkezóWajźn|attevők pénzngyi,
gazdasági és miĺszaki alkalmasságának, a részvételre jelentkezéseUaján|atok érvényességének
megítéléséhez sztikséges _ a felhívrásban-és-a{ok.umentáeióban kért _ adatokat, tényeket és..az__".

ajánlatoknak aze|birá|ási szempontľendszeľ szeľinti taľtalmi elemeit; valamint
- az e|járást/részvételi szakaszt |ezánő ďöntesi javaslatot az e|járás eredményére, illetőleg
eredménytelenségéľe, az egyes ľészvételľe je|entkezoUajźnlattevők alkalmasságáľą illetőleg a
ľészvételi jelentkezéselďajánlatok érvényességére, az e|jáĺás nyertesének személyéľe.

Aĺz e|járást |ezárő döntés meghozatala

l0.1. A kĺilső lebonyolító állítja össze a közbeszerzési eljárĺíst |ezźró dłjntés meghozata|ához
szükséges dokumentációt, amelynek taľtalmazria kell a bevont szakértő(k), a ktilső
lebonyolító szakvéleményét, a Bírálóbizottság szakvéIeményét, a Biráiőbizottság üléséról
készült jegyzőkönyvet, az annak mellékletét képező - a birá|óbizottsĘi tagok indokolassal
ellátott -birá|ati lapjait, továbbá a döntés meghozatalához szükséges valamennyi egyéb iratot.

Io.2. A részvételre jelentkezők alkalmass ágának megítéléséľe, illetve az e|jarás eľedményére
vonatkozó aj ĺánlatkérői dĺjntést a Bizottság hozza meg.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.



IV. Rész

A ľészvételi jelentkezések / ajánlatok elbíľálását kiivető feladatok

Az eľedményhiľdetés

11.1. A kiilső lebonyolító köteles az e|jźtźst |ezárő dőntés alapjan elkészíteni a jogszabályban
meglatáĺozott minta szerinti összegezést, a kizźlĺásrő|, az a|ka|mat|anság megállapításríról'
i||etve az éľvénytelenné nyilvránítasról szóló íľásbeli tźĄékoztatőt, és azt a Kbt-ben előírtak
szeľint kézbesíteni a részvételľe jelentkezők / ajánlattevők részére.

IL.f. Az e|járás eredményéről, illetve eredménýelenségéről szőIô a jogszabá|yban meghatáĺozott
minta szeľintitajékoztatőt Bírálóbizottságvagy a külső lebonyolító készíti el, és gondoskodik
annak a Kbt-ben előírtak szeńnti közzététe|&o|.

A kiizbeszeľzési szerzÍjdés megkötése és teljesítése

|f.|. Eredményes kőzbeszerzési eljráras esetén a szprzodés (a továbbiakban: közbeszerzési
szerződés) megkötésére a Kbt. előírasai szeľint az aján|aÍkérői döntésnek megfelelően kerülhet
sor. A szerződéskötés előkészítése a Hivatal, illetvę a külső lebonyolító feladata.

l2.2. A közbeszerzési szerzodés a|áirására a kötelezettségvállalás rendje szerint, a hatályos
kötelezettségvállalással, utalványozással, ellenjegyzessel, érvényesítéssel és szakmai
teljesítésigazolással kapcsolatos eljĺáľĺási rendről szóló polgármesteri-jegyzői egyĺittes
utasításban foglaltak az irźnyadők.

12.3. A közbeszerzési szprződésben kötelező taľtalmi elemként ki kell kötni, hogy a szerzodés
teljesítése soľán a közbeszerzési szerzodés kötelezettje ttĺrni kötęles az onkormĺányzat źůta|
szĺikségesnek tarÍotl., a hatályos jogszabályokban meghatározott ellenőľzési feladatok
végzesét.

12.4. A Jegyző a Hivatal útjĺán köteles gondoskodni a megkötött szerzódések naprakész
nyilvantartrásaról, valamint a Kbt. szabźłlryainak hatályosuliísa éľdekében a kiiltségvetési
e|óir ány zatok fi gyelemmel kíséréséről.

Ä' közbeszerzési szeľződés mód osítása

l3.1. Aközbęszęrzési szęrzódés módosítasa kizárő|ag aKb,ľ.. |3f $-ában meghaÍározott esetekben_" ---l'ehetséges. A közbeszprzési szeľződés módosítására-voĺatkozó,_a Hivaal-illetve a ktilső
lebonyolító által előkészítetÍ előterjesztésnek tarta|maznia kell a módosítás indokait, a törvényi
előfeltételek fennállĺását mega|apoző körülményeket és a szerződés.módosítasĺínak tervezetét.

|3.2. A szerződés módosítasról a Bizottsĺíg dönt.

I3.3. A szerzőďés módosításáról jogszabáIyban meghatĺĺrozott minta szerinti tájékoztatő
elkészítésérő| és közzétételéről a kĹil ső lebonyolító kötel es gondoskodni.

Jogoľvoslatĺ elj á ľással kapcsolatos feladatok

l4.l. Az onkormányzatkozbeszerzési eljárását érint(5, aKözbeszerzési Döntobizottság előtt indult
jogorvoslati eljrírásról a Hivatal haladéktalanul - íľĺásbeli véleményének csatolrísával - köteles
a Polgármestert és a Bizottságot tájékoztatni.

|4.2. A Kozbeszerzési Döntobizohtsági, illetőleg bírósági eljaľrĺsban az onkoľmźnyzat jogi
képviseletéľő| az adoÍt eljĺárásban a Bizottság dönt.



|4.3. Ha a Közbeszerzśsi Dĺjntőbizottság a jogoľvoslati eljáľás eredményeként megsemmisití az
eljráľást |ezőłő ajőn|atkérói dtintést a kőzbeszerzési e|jźnas további vitelére vonatkozó

- döntés(eke)t a kĺilső lebonyolító szakvéleménye és javaslata a|apján a Bizottság hozzameg.

L4.4. A jogorvoslati eljĺáľással érintett kőzbeszerzési eljáľrás dokumentumait legalább 5 évig - a jelen
Szabźiyzat VII. részben foglaltak figyelembevételével -meg kell őrimi.

Áz éves statisztikai iisszegzés

15.1. A Hivatal és a kiilso lebonyolító állítja össze az onkormĺányzat aďoÍÍ. költségvetési évben
lefolýatott beszerzéseiről szóló éves statisztikai összegzést. Az éves statisztikai összegezést a
Jegyzó a tárgyévet követő év mĺlĺcius 31. napjáig kĺiteles jóváhagyĺásľa a Bizottság elé
terjeszteni.

15.2. A Bizottság azéves statisztikai összegezést legkésőbb ápľilis 30. napjáig köteles megtáľgyalni
ésjóvráhagyni annak éľdekében, hogy az a Közbeszerzések Tanácsa részére a Kbt-ben
meghatarozott hataridőben megkĺildhetĺĺ legyen.

v. RÉsz

A két szakaszbő| á,J|'ô eljáľások sajátos szabá|yai

16.1.A. A két szakaszból álló eljĺáľás a|ka|mazźsa esetén az aján|attételi felhívrást és az ahhoz
kapcsolódó dokumentációt úgy kell a külső lebonyolítónak elĺíkészítenie, hogy az aBizottság
á|ta| . a Kbt.-ben rcgzített határidĺĺk figyelembe vételével . az ajźn|attéte|i szakasz kezdetéig
elfogadĺásľa keľiilhessen.

16.2. A hirdetmény nélktili tĺáľgyalásos eljárás a|ka|mazźsźról és az azt mega|apozó körülményekľől
szó|ő, a Kózbeszerzési Döntőbizottsághoz benyujtandó tźtjékoztatő elkészítéséről, valamint a
Kbt.-ben előíľtak szerinti kézbesítéséről a kiilső lebonyolító köteles gondoskodni.

16.3. Targyalasos eljárás esetén atálrgya|źsmegszervezéséről, ataľgyalason azajźn|atkérorészéro|
megjelenő tźlĺgya|ő delegáció összeá|lítrĺsáľól a Bizottság dtint.
A tĺĺrgyaláson elhangzoltakat tartalmazó jegymkönyv elkészítéséről, és annak minden
jelenlevo ajánlattevő áita|i a|áliratásánőI aHivatal és a ktilso lebonyolító köteles gondoskodni.

vI. RÉsZ

A' közb eszerzés i e|j á ľá s b első ellenő rz és i ľen dj e

|7.|. A közbeszerzésekkel, illetőleg a közbeszerzési eljrárásokkal kapcsolatos belső ellenőrzési
feladatok végzése soľán a hatályos jogszabályokban meghatiírozott, akozbęszeruési eljárások
ellenoľzésére vonatkozó előíľrások szerint kell elj ĺárni.

|7.2. A kĺizbeszerzési eljárások belső ellenőrzésének részletes szabá|yait a Polgĺĺrmester és a Jegyzó
a Belső Ellenőrzési Szabá|yzatban állapítja meg.

VII. RÉsZ

A KoZBEsZERzÉsI EUÁRÁsoK DoKUMENTÁLÁSI RENDJE

t8.1. A kcizbeszeľzési eljárásokat azok megindításától a jogorvoslati eljrárás jogeľős |ezáĺásáig,
illetőleg a kozbęszęrz.ési szerzódés teljesítéséig terjedoen íľasban kell dokumentálni. A



keletkezett iratokat, szerződéseket, azzal' kapcsolatos jelentéseket, összegzéseket stb.
elektronikus tionrögzitett (floppy, CD) foľmában is meg kell óľizni.

18.2. A közbeszerzesi eljrĺr.ás sorĺín keletkezó valamennyi iratot és dokumentumot a Hivatai
á|talános iratkezelési rendje és szabályai szeľint kell kezelni, és a kőzbeszerzési eljráľás
|ezárźsáúő|, illetve a közbeszerzési sznrzíĺdés teljesítésétĺíl szĺámított 5 évig kell őnnń.

18.3. A tifugyévbęn lezírult kozbęszerzési eljáľások dokumenfumait az éves statisztikai összegzessel
egyidejűleg, de legkésőbb minden év május 3|. napjáig kell összeállitani. Az eljárásonként
összeállított iratanyagot az iratkezp|ési szabályoknak megfelelően a Hivatal irattĺárába kell
megőrzés végett elhelyezri.

l8.4. A Polgáľmesteľ felelősségge| tartozik azért, hogy közbeszerzési eljaľás soľián keletkezett
minden dokumentumba _ az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok betaľtása mellett - a
feladatkiirükben eljáró és megbízólevéllel rendelkező külső és belső ellenorzést végző szerv
vagy szemé|y az ellenőrzési programmal összefüggően betekinthessen, a vonatkozó
valamennyi infoľmációt megismeľhesse, és azok valódiságráľól meggy<íződhessen.

VIII. RESZ

Az AJÁNĹATxÉno ľľvÉBEN EIJÁRI' ILLETóLEG Az EIJÁRÁSBA
BEvoNT SZE]WLYEK És szBnvBzrTEK FELELŐSSÉGI KÓRE

19.1. Aközbeszerzési eljĺíľasban a Kbt. alapelveinek,tovźlbbá a Kbt. és végrehajtasi rendeleteinek
érvényesiilését, valamint a jelen Sz-abá|yzatbarl foglaltak betartását az Aján|atkérő nevében
eljrárónak, valamint a közbeszerzési eljarás megvalósítasába bevont személyeknek és
szervezeteknek biztosítania kell.

19.2. Az Ajźn|atkéro nevében eljáľók kozbeszerzési eljárással kapcsolatos felelősségére a telepiilési
képviselők jogállásáľól szóló, valamint a polgrármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről
és az önkormźnyzaÍi képviselők tiszteletdíjáľól szóló tiirvény rendelkezései azirányadőak'

l9.3. Aközbeszerzési eljaľrís megvalósítĺĺsában ľésztvevo hivatali köztisz|viselőnęk a kozbeszerzési
eljáľĺással kapcsolatos felelosségére a Ktv. rendelkezései az irźnyadőak azza|, hogy feladatait
és felelősséget a Jegyző a munkaköri leírasbarr rogzíti.

I9.4. A közbeszerzśsi eljárások elokésátésében és lefolýatiĺsában, az egyes jogok gyakorlasa és
kötelezettségek teljesítése során bevont kiilső személy, illetve szervezet polgĺáľi jogi
felelősséggel tartozik a közbeszerzési eljĺárĺás során a Kbt. és annak végrehajtási ľendeletei,
valamint-aje|en Szabá|y zatban.foglďtak-betartásźÉrt.
Felelősségét és helytállási kötelezettségét a vele kötött szeľződésben rögzíteni kell.

IX. Rész

A Kbt. érté|<határt el nem éľő beszerzések

fa.l. A KbÍ. llatál1-a aIátalt'oző, ĺle kĺizbeszerzĺĺsi éltĺĺkhatáľt el nenr éľő árubeszcľzósľői, épíiési
beľuhiázásľó}, szo1gźútatás ľn'egľenđeléséľől (a továbbiakban': besze'ľzés) dontęni legalább ĺiĺ
ajźnlat bekéľéséve l lehet.
Az ajránlatok bekéľéséľől - beleéltve az aján|atkérés tartalľrát és az aj,áĺnIattevők kiválaszt:ésát

- a beszerzést kezĺleményezo szeľvez-eti eg,vség ugy.osná|yvezeÍojébő| '/önálló iroda'
vezetőjéből, a pénztigyi tig5.osztá|y vezetójébóI. Yagy a7. azok álta1kíielĺjtt sz"eĺnć}v, va}amjnt a
kozbeszeruési t.eladatokat ellátó köztisztr'ise|őből ál|ó haľom tagri E}őkészíto Bizottság
iava^s|atžra önkoľĺnályzati beszeľzések ęsętén a Polgánnesteľ' hivatali beszęrzések esetén a
Jeg.v.ző dönt.



f0,2. Az aján|attételi felhívĺís tervezetét, a beszerzés tátgyfua vonatkozó műszaki |eirást, a
beszerzéshez kapcsolódó szerzodés tervezetét a beszerzést kezdeményezÍ5 szptvezeti egység
ügyosztály vezetőjelőnźt|ló iroda vezetĘe állítja össze és tesz javaslatot tesz aľra vonatkozóan'
hogy azajĺínlattételi felhívás ki(k), mely szervezet(ek) felé keriiljön megküldésre.

20.2. A f\.t. pont szeľiIrti polgáľmesteri vagy jegyzői döntést kör,ető 2 munkanapon belĹil az
ajĺánlattételi felhívás ajĺánlattevők felé történó megkiildéséro| a beszerzést kezdeményezó
szervezeti egység ügyosaályvezetője lönźů|ó iroda vezetoje köteles gondoskodni.

f0.4. Az E|őkésatő BizottsĺĘ az aján|attételi felhívrísban meghatározott értéke|ési szempontok
alapjĺán rangsoľolja és bínílja e| az ajőnlatokat az ajĺánlattételi hatáľidĺí lejźratát követo 3

munkanapon belül. Az E|őkészitő Bizottság ezen ülését abeszerzést kezdeményezo szervezeti
egység iigyosztály vezstője/önálló iroda vezetője hívja össze, mely ülésről a beszerzési eljráľrást

kezdeménye ző jegy zókönyv et késat.

20.5. Az e|jźtrást |ezáĺő, annak eredményét megállapító döntést Bizottság hozza meg. A Bizottság
ezen döntéséľe vonatkozó előterjesztést - melynek kötelező taľtalmi eleme az ajźtn|attéte|re

felkéľt szęrvezetekľe vonatkozó indokolás - aközbeszerzési feladatokat ellátó ktiztisztviselő
készíti elő.

20.6. Amennyiben a Bizottság az E|ókészitő Bizottság javaslatát nem fogadja el, vagy azza| nem ért
egyet és elutasítją abban az esetben az ismételt beszeľzési eljĺĺľast aBizottság folytatja le.

20.7. onkományzati bęszeľzést éľintő a neĺ1ó 500 e Ft alatti k'ézl' beszerzésekľćĺl a Pol'gá.mesteľ
saját hatáskörébeĺl đönt.

f0.8. A Polgáľmesteri Hivatal beszerzéseinek tekintetében a nettó 500 e Ft a|attikézi beszerzésekről
aJegyző saját hatáskörében dönt.

20.9. Az önkolmźlnyzati vagy a Polgánnesteľi ĺ:ĺivatal beszerzésęinek tekintetében nem kell
figyelembe vęnni azf0.7. vagy 20.8. pont szerinti értékhatźrt, ha abeszerzést ľendkíviili
sürgĺísség indokolja vagy abeszerzéstargyźú jogszabá|y a|apjźnkizráľólagos jog érinti.

20.10. A 20.9. pont szerinti rendkívüli sürgĺĺsség akkoľ ráll ferm, ha a döntés meghozata|źnak
elmulasztása vagy késedelme előreláthatőan kérÍ. okozhat, illetve jogszabályséľtő he|yzet
kialakulásátr oz vezethet, vagy egyéb önkormányzati érdeket séľtenę.
onkoľmanyzati érdek: önkormiányzati dĺjntések á|Ía| tarta|mazott - i||etve az egyéb tételesen
nevesített - önkormĺínyzati cé|ok és feladatok megvalósításą valamint az öĺkormźnyzat
károsodástól való megóvása és vagyonrának védelme.

20.11. A f0.7. és a 20.8. pont szeľinti bęszerzésekről a közbeszeľzési feladatokat ellátó köztisztviselĺj
előkészítése a|apján a Polgĺáľmester vagy aJegyző a BizottsĘot negyedévente egy alkalommal
tájékoztatja.

Ez a Szabáiyzat 20|f. február 20, napjźn |ép hatźtybą ľendelkezéseit a hatályba lépését kĺivetően
indult eljárĺĺsokban kell alkalmazni.

Hatá|yát veszti a Képviselő-tesffi|ęt 44012010. (XI.03.) szźmű haÍározatźxa| elfogadott Józsefvarosi
onkoľmányzatKözbęszerzésiésBeszeľzésiSzabźiyzata.

Budapest, 20|2' február ....

Dľ. Kocsĺs Máté
polgármesteľ



Józsefvórosi onkormónyzat Közbeszerzési és Beszerzési SzabáIyzatának 1. számúfüggeléke

osszeféľhetetlenségi cs titoľiartisi nyilatkozat

Alulírott

Név:

Lakóhely:

- mint azajźn|atkérő nevében eljáró Polgáľmesteri Hivatal köaisaviselője,

- mint aBírźilőbizoitság tagja'

- mint kĺilső megbízott közľemiĺködő (pl. lebonyolító, jogi szakéľtő)-

. . . ' . taÍgytt közbeszerzési elj rírásban

aközbesznrzésekľól sző|ô 2011. évi CVil. töľvény (Kbt.) a 24. s G) bekezdése alapjrín

kijelentem,

hogy velem szembęn aKbt. f4. $.ában meghatĺírozott összeférhetetlenségi ok, mint kizíró köľülmény
nęm áll fenn.

Egyben kötelezettséget vállalok aľľą hogy a fenti táÍgyű közbeszerzési e|jĺárással kapcsolatban
tudomĺísomra jutott a Ptk. 81. $ (3) bekezdésében meghatĺĺľozott, közéľdekiĺ nyilvános adatnak nem
minőstilő adatot üzleti titokként kezelem, az e|jáĺássa| kapcsolatos hivatali titkot megőrzim, azt sem
aze|játrás befejezése elĺĺtt, sem pedigaŹ. követĺíen jogosulatlan szeméIy tudomásĺíranem hozom.

Tudomĺíssal bírok az összeférhetetlenség fennállrásának és a titoktaľtási kötelezettségem
megszegésének j ogkövetkezľnényeiról.

Jelen nyilatkozatot a jogkövetkezmények ismeľetében, minden befolyástól mentesen, sajźúkezu|eg az
alulíľott helyen és napon írom alá.

Kelt

*a megfelelő rész alźłlűzandő
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