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A Józsefvá rosi Onkoľmá nyzat Közbeszeľzési és Beszeľzési Szabá |yzata

(Az új közbeszerzésekről saőló 2015. évi CXLilI. tiirvény rendelkezéseivel összhangba hozva, és
egy s éges s zer kezet be fog lalva)

I. Rész

Álľ.łI,Áľos RENDELKEzÉsnr

A szabá|yozás hatálya

l.l.Jelen szabáiyzat tźlrgyi hatźiya a Budapest Főváros VIII. Keri.ilet Józsefvárosi onkormányzat (a
továbbiakban: onkormányzat) á|ta| _ a Polgáľmesteri Hivata| és l vagy külső, ezze| megbizott
személy, szervezet előkészítésében, illefue |ebonyolításálban _ megvalósítandó közbeszerzési
eljárásokra, koncessziós beszerzési eljárásokĺa, továbbá az onkoľmányzat és a Polgármesteri
Hivatal kózbeszerzési értékhatárt el nem éľő egyéb beszetzési eljárásokra terjed ki.

Jelen szabályzat szemé|yihatźůya nem terjed ki az önálló ajánlatkérőként eljáró az Onkormányzat
vagyonrendeletében nevesített feladatellátókéxt megielölt szervezetekre, így különösen a
Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt., a REV 8 Zrt.' va|amint a Józsefuáľos Közösségeiét
Nonpľofit Zrt. e|jźlrźsaira, amely ĺársaságok eljráľásaik során jelen szabá|yzat személyi hatá|yźtő|
fiiggetlenül fulajdonosi döntés a|apján saját, de jelen szabá|yzattal is közbeszerzésjogi
összhangban |évó szabá|yzatuk szerint k<jtelesek eljáľni. A társaságok szabá'lyzatainak jelen
szabźiyzattal történő közbeszerzésjogi haľmonizá|ása és a jogi koherencia megteremtése a
társaságokigazgatőságźnaVug1ĺvezetésénekaf e|adata.

|.2. A Polgáľmesteri Hivatal kö,teles az önkormányzati közbeszerzések során a központosított
közbeszerzések lehetőségét folyamatosan figyelemmel kísérni, és _ amennyiben annak feltételei
fennál|nak _ a közbeszerzéshez való csatlakozásra az ajźn|atkérő nevében eljáró ľészére
javaslatot tenni. A központosított közbeszerzésre a jelen Szabźůyzat ľendelkezéseit kell
alkalmazni.

Az Ajánlatkéľő nevében eljáľó, illetve az e|já'ľásba
bevont szeméIyek, szeľvezetek

2.|. Az onkoľmányzat kozbeszerzési eljárásaiban aZ aján|atkérő nevében eljaľónak minősül a
Yáĺosgazdźtlkodási és Pénzugyi Bizottság (a továbbiakban: Bizottság), eÍTe irányuló
önkormányzati döntés végrehajĹása során az |.| a|att felsorolt szervezetek. amennyiben nem
önálló ajánlatkérőként jáľnak el, valamint meghatározntt esetekben aBizottság elnöke' illetve a
Bizottság dö'ntése a|apján külső lebonyolító szervezet. Kozbeszerzési e|járás soľán az
Önkormányzatnevében éľdemi ajánlatkéľői döntést a Képviselő-testĺ'ilet átruhźnotthatáskĺjrében
e|járv a a Bizottsźę hozhat.

f.f. Az onkormányzat közbeszerzési eljáľásaiban az eljárásba bevont személynek, illetve
szervezetnek minősül:
a) a Polgáľmesteľi Hivatal,
b) aBirá|őbizottság,
c) az egyéb felkért közľeműködok, igy különö'sen a ktilső tanácsadő, a közbeszerzési

tanácsadó/fele|ős akkľeditĺált közbeszerzési szaktanácsadó (továbbiakban tanácsadó),
pénzugyi, közbeszerzés tírgya szerinti szakmai és egyéb szakértő.

d) az |.|. alatt felsoro|t szervezetek, amennyiben nem önálló ajránlatkérőként járnak el.
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2.3. Több ajánlatkérí| źútal, köz<jsen megvalósítottkozbeszeruési eljárás soľán, melyben ajánlatkérók
Budapest Főváros VIII. Kertilet Józsefváľosi Onkoľmźnyzathata|mazzák fel a közbeszerzési
eljárás lefolytatásáva|, aszabźiyzathatáńya valamennyi ajánlatkérőre kiteťed.

Eľtelmező rendelkezések

3.1. Kijzbeszerzési eljáľás előkészítése: az adott közbeszerzési vagy koncessziós eljárás
megkezdéséhez szükséges cselekmények elvégzése, így kĹilönösen az adott közbeszerzéssel
kapcsolatos he|yzet- és piacfelmérés, előzetes piaci konzultáció, a kozbeszerzés becsült
értékének felmérése, a kozbeszerzési dokumentumok előkészítése.

3.2. Közbeszerzés becsült éľtéke: A becsült éľték és annak meghatźrozása sorłán a Kbt. 16. $ -l9.
$.ában foglaltak az irźnyadók.
A becsüIt érték meghatározása során firyelemmel kell lenni a Kbt. 28. $ (2) bekezdéséľe, ame|y
alapján a becsült éľték meghatźtrozźsa céljából kiilön vizsgálatot kell végezni és annak
eredményét dokumentalni kell.

3.3. Feltételes közbeszerzés: a Kbt. 53. $ (6) bekezdésében meghatározottak'nak megfelelő
közb eszer zési e lj árás.

3.4. Megfelelő szakértelem:. aközbeszeruéstélÍgya szerinti szakmai,kozbeszerzési, jogi és
pénzügyi szakéľtelem, különĺis tekintettel az épitési beľuhrĺzások esetén a322l20t5.
(X.30.) Koľm. ľendelet 4. $ (1) bekezdésében foglaltakra.

3.5. Kozbeszerzési étékhatĺáľ: a Kbt. 15. .$-a a|apján a|ka|mazanđó értékhatárok, melyról a
Közbeszerzési Hatóság aKozbęszerzési Ertesítőben minden év elején kĺjzzétesz.

Ir ŘÁsz

A közbeszeľzési eljáľás e|őkészítése

A közbeszeľzési teľv

4.I. A Jegyző az onkoľmźnyzat adott évre tervezett közbeszeruéseiről (éľtve ez a|att a
közbeszerzési és a koncessziós beszerzési eljárásokat is) az onkormányzat éves költségvetési
rendeletének elfogadásával, egyidejűleg éves kijzbeszetzési tervet köteles összeállítani.

4.2. A közbeszerzési teľvnektarta|maznia kell a közbeszeľzési eljáľás tárgyai (átrubeszerzés, építési
beruházźs, építési koncesszió, szotgá|tatás megrendelése és szolgáltatási koncesszió) szerinti
bontásban, az e|járás ľendje szerint csopoľtosított (uniós értél&atźrt eléľő, uniós értékhatráľ
alatti) közbeszeľzéseket.

4.3. A közbeszerzési teľvnek tarta|mamia kell a közbeszerzései eljárás lefolytatásának tervezett
időpontját is. A Jegyzó á|ta| összeá|lított közbeszęrzési tervet a Polgáľmester a Képviselő-
testiilet elé teľjesxi j óváthagásra.

4.4. A közbeszerzési tervben nem szereplő, tovźbbá a tervhez képest módosított kozbęszerzési
igény esetén a közbeszerzési tervet módosítani kell. A közbeszerzési terv módosításáľa
vonatkozó javaslatot a módosítás indokaival együtt a Jegyzójavaslata a|apjźn a Polgármester
köteles az igény felmerülését követően haladéktalanul a Képviselő-testtilet elé terjeszteni
jóváhagyás céljábó|.

4.5. A közbeszerzési terv elkészítese e|ótt az aján|atkérő indíthat közbeszerzési e|járást, amelyet a
teľvben szintén szerepeltetni kell. A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban
megadott kłjzbeszetzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Azonkoľmányzati
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5.

alrendszer l.1 a|att éľintett önálló ajánlatkérőként eljáľó szerep|ői az onkoľmányzat
közbeszerzési tervével egyidejűleg ahhoz i|letve az önkormányzat költségvetési rende|etéhęz
illeszkedő önálló közbeszerzési tervet készítenek.

Előzetes tájékoztatól

A közbeszerzési teľv alapján a Jegző dönt arról, hogy a Kbt.-ben nem kötelező jelleggel
megjtatfuozottaknak megfelelően az Önkormányzat adott évre teÍvezettkozbeszerzéseirő|, a
külön jogszabá|yban meghatározott minta szerint, előzetes éves összesített tź$ékoztatót
jelentet-e meg. Amennyiben alegyzó előzetes tźĄékoztatőközzététe|éró|hatźroz, a hirdetmény
előkészítésének, elfogadásának és közzététęlének szabályai megegyeznek a részvéte|ilajźn|ati
felhívásokľa vonatkozó szabálvokkal.

Bíľálóbizottság

ABírźiőbizottság legalább 3 tagból áll. A tagokat a Polgármester írásban jelöli ki, oly módon,
hogy az megfeleljen a Kbt. 27. $ (5) bekezdésében foglaltaknak' továbbá a tagok nem lehetnek
aBizottsźętagjai.

ABírá'|őbizottság elnökét a Polgármester a6.1. pontban foglaltak szeľinti időpontban jelöli ki.
ABirźiőbizottság elnöke aBírźt|őbizottság tagja. ABiráůőbizottság akkor határozatképes' ha a
Bírźiőbizottság |étszémának több, mint a fele, de legalább 3 tag jelen van és amennyiben a
jelenlévő tagok együttesen rendelkeznek a Kbt. szerinti közbeszerzés tárgya szerinti szakmai,
közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakéľtelemmel. Szavazateg1ĺenlőség esetén az elnök
szavazatadönt.
A Bírźiőbizottság döntése a kisebbségi véleménnyel együtt az e|jźrźs eľedményéről szóló
bizottsági előterjesĺés taľtalmi része.

Amennyiben az adottkozbeszerzési eljráľásban felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
(továbbiakban: tanácsadó) vesz részt, a tanácsadó minden olyan feladatot elvégezhet, amely
nem tartozik a Bizottság' illetve aBírźiőbizottságkizárő|agos hatáskörébe.

A Bizottság tagsai aBírźůőbizottság munkájábankizfuó|ag tanácskozási joggal vehetnek részt.
A Bizottság esténként határozza meg, hogy a Bírá|őbizottságot kiegészítĹe a közbeszerzés
tárgya szerinti szakmai egyéb külső szakértőkkel, vagy a Hivatal illetékes szervezeti
egységének munkatáľsaival.

A közbeszerzési eljáľásban eljáró tanácsadó aBirá,|őbizottság tagjaitól, il|efue aközbeszerzési
eljárásba bevont valamennyi személytől köteles _ esetenként -beszerezni a jelen Szabźiyzat I.
számű fiiggeléke szerinti összeférhetetlenségi és titoktartĺáSi nyi|atkozatot az eljáľás
megindítását megelőzően, illetve a tevékenységük megkezdése előtt. A nyilatkozatok az adott
közbeszerzésieljárásdokumentumainakrészétképezik.

A Bírálóbizottság a közbeszerzési eljrárás megkezdésétmege|őzően ,,E|ókészitő bizottságnak,,
minősül.

Az e|járásba bevont személyek mindaddig nem kezdhetik meg a tevékenységiiket az adott
eljáľás vonatkozásában, míg az összeférhetetlenségi és titoktaľtási nyilatkozafukat meg nem
tették, me|y szerint összeférhetetlenségi ok velük szemben nem áll fenn, és vállalják a
titoktartási kötelezettséset.

6.r.
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7.1.

Részvéte|i/aj á nlati' aj án|attételi felhívás

A közbęszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumait (továbbiakban: közbeszerzési
dokumentáció) a Hivatal vagy a tanácsadó állítja össze a beszerzés tźtrgya szerinti szakmai
szempontok érvényesítése mellett a pénzíigyi' a közbeszerzési és az egyéb jogszabályi
rendelkezések alapján akként' hogy a kozbeszerzési eljárás műszaki leírását és a bírálati
szempontokat a Bírálóbizottság állítja össze.
A közbeszerzési dokumentáció előzetesen a Bírá|őbizottság felé továbbításra kerül
vé leményezés céljából.
A k<jzbeszerzési dokumentĺáció és a Bírálóbizottság véleménye az eljáľás megindíasát
taĺta|maző Bizottsági előteľjesztés melléklete.

Az uniós érté|<határt el nem érő eljárásokban az,,Összefogla|őtájékoztató'' összeállításáról a
tanácsadó gondoskodik a Bíľálóbizottsźlgáltal megadott információk alapján.

A közbeszerzési e|járátsok tanácsadója köteles biztosítani, hogy a Bírźůőbizottság tagjai a
közbeszerzési dokumentációk tervezetét azok megielenése előtt megismeľjék,
megvizsgálhassák és javaslatokat tegyenek az esetleges módosításra, hibák/hiányosságok
javitásr1 illetve kiegészítésére, valamint a részvéte|i jelentkezéseket, ajánlatokat
megvizsgálhassák.

7 .2.1'. Ennek figyelembe vételével aBírźůőbizottság tagiai részére véleményezésre a 7 .2.2 pont
szerinti ülést mege|őző 3 munkanappal a közbeszerzési dokumentáció teĺvezetét a
kozbeszerzési eljárásban eljáró kiilső lebonyolító elektronikus úton íľásban küldi meg. Az ülés
várható időpontjáról aBirźiőbizottság elnöke legalább f nappa| koľábban értesíti a tanácsadót.

7.f .2. ABirźůőbizottság a közbeszerzési dokumentáció tervezetét iilés keretében véleményezi.
A Bírálóbizottsátg iilésének összehívása, jegyzőkönyv készítése a tanácsadó feladata. A
Bíráiőbizottság üléséľől jegyzőkönyvet kell készíteni. A közbeszerzési e|jźrźls indítására
vonatkozó bizottsági előterjesztés melléklete aBíráiőbizottság iilésének jegyzőkönyve.

7.2.3' ABirźiőbizottság a 7.f .4. pontban foglaltak kivételével aközbeszerzési dokumentáció
tervezetét elektronikus úton véleményezi és azt l munkanapon beliil a közbeszerzési
elj árásban elj áró kiilső tanácsadó r észér e visszakĹildi.

7.2.4. ABírtúóbizottság eljźrására a 200 millió Ft becsült értéket megha|adó közbeszerzési
ügyekben a7.2.2' pontban foglaltakat kell alkalmazni.

7 .2.5 . A Bíľálóbizottság tesz javaslatot ana, hogy az e|járásbarl szükséges-e ajátn|ati biĺosíték
a|ka|mazása' és ha igen, akkor milyen méľtékkel.

7.z.5. A Bírźůóbizottsźry igazgatási sztinetben kizźrőlag elektronikus liton véleményezi /
észrevéte|ezi az e|jétást megindító felhívást, illetve az ajánlatok éľtékelését is csak
elektronikus an |źúja e|.

A tanácsadó a Bíľálóbizottság értékelését követően javított/kiegészitett dokumentációt
jővźlJnagyźsra megküldi a Bizottságnak. Az eljárás megindítasára csak a Bizottság hatátozata
a|apjźtn a felhívás és a dokumentáció jóváhagyásźú követően van |ehetőség.

A hiľdetmény közzétételi nélküli eljárás jogszabályi feltételeinek fennállása esetén a
jogszabályban e|oirt szźlmű gazdasáryi szereplőnek meg kell ktildeni az e|járást megindító
felhívást, kivéve amennyiben ennek fe|tételei nem állnak fenn A meghívottak listájának
szakmai indokolása a Birtióbizottság tagai részére kiktildött dokumentáciő és az eljárás
megindítását tarta|maző bizottsági előterjesztés kcitelező tartalmi eleme.

7.2.

7.3.

7.4.
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7.5. Az esetlegesen szükségessé váló - érdemi döntést nem taľtalmaző, közbeszerzés-jogi
szempontú (pl. hirdetményfeladásra vonatkozó adminisztratív intézkedés, díjfizetés stb.) -
hiánypótlás tartalrmáń a közbeszerzési eljárásban eljáró tanácsadó hagyja jővá a megküldéstől
számított 1 munkanapon belül. Ha a részslételi jelentkezési, illetve az aján|ati, ajánlattételi
határidő letelte előtt a fe|hívás közbeszerezés-jogi szempontból történő módosítása válik
szükségessé, e módositást a közbeszerzési eljárásban eljĺáró tanácsadó hagyja jővá a
megküldéstől számított 2 munkanapon belül.

7.6. Az esetlegesen sztikségessé váló _ érdemi döntést tarta|maző -, felhívásra vagy dokumentáció
tarta|mttra, vagy a réswéte|ilajánlattételi hat,áridő módosítására vonatkozó javaslatot a
Bizottság hagyjajóvá. A sztikséges módosítás tewezetét a tanácsadó kü|di meg a Bizottság
részére, amely Bizottság a módosítást vagy írásban jíváhagyja, vagy írásban véleményezi,
annak kézhezv éte|ét k<jvetően haladéktalanu|.

7.7. A közbeszerzési eljźträs esetleges visszavonására vonatkozó döntést a Bizottság hozza meg,
amelyről a Hivatal írásban tájékoztatja a tanácsadót.

7.8. A közbeszeľzési eljáľás során érkezett kiegészitő tźýékoztatás iránti kérelmeket a tanácsadó
megválaszolásra megktildi a Bírálóbizottságtagjainak elektronikusan, akik azokkézhezyéte|ét
követő 1 munkanapon belül megadják a vźúaszukat. A tanácsadó által fentiek szerint
összeállítoff kiegészÍto tájékoztatźstaBizottsághatározatźxa|hagyjajővá.

7.9. Amennyiben a közbeszerzési eljáľásban helyszíni bejárásralkonzultációra kerül sor' a
Bizottság jelöli ki azon személyeket, akik ezen kötelęsek ľészt venni. A helyszíni
bejáľásľóVkonzultációró| a réstvevók jegyzőkönyvet készítenek, amely jegyzőkönyvet a
külső tanácsadó részére kĹildenek meg további ügyintézés céljából.

7.10. Az e|jáľźtst megindító felhívás/módosítás közzététe|éhez kapcsolódó díj megfizetéséről a külső
tanácsadó tź$ékoztatźsa a|ap1źn a jegyző gondoskodik.

ITI. Rész

A kiizbeszeľzési eljáľás lefolytatása

Részvételĺ jelentkezések / ajánlatok bontása

8.1. A Hivatal a beérkezett ľészvételi jelentkezések, illetve ajánlatok érkeztetésének
dokumentálásáľól nyi|vántartást köteles vezetni. A Hivatal gondoskodik aľról, hogy a bontási
eljárásig a részvételi jelentkezéselďajánlatok e|zźtrtan keľĹiljenek tárolásľa.

8.2. A bontási eljáráson a Bizottság elnĺike által meghatźrozotl személyek vehetnek részt az
Ajánlatkérő részérő|, a Bizottság elnöke által kijelölt személy vezetésével, figyelemmel a Kbt.
von atkozó e|ő ir ásair a.

8.3. A tanácsadó kötelessége a bontási eljráľás, illetve a bontási eljáľáson történtek és elhangzottak
jegyzőkönyvezése, továbbá a jegyzókönyvnek a Kbt-ben előírt hatfuidőn belül valamennyi
részvételre jelentkező / ajźn|attevő tészére töľténő megkiildése.

8.4. A hatráridő utttn érkezett aján|at vagy rész:,ételi jelentkezés benyűjtásĺáľól jegyzőkönyvet kell
készíteni, ame|yet az összes _ beleérwe az elkésett _ ajźn|attevőnek, illetve részvételre
jelentkezőnek a tanácsadó megktild.

Részvételi jelentkezések / ajánlatok elbÍľálása

9.1. A tanácsadó köteles biztosítani, hogy a Birá|őbizottság tagjai a részvéte|i jelentkezéseket /
aj ánlatokat megvizsgálhassák.
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9.2. A részvételi jelentkezéselďajánlatok étékelésének kerętében a Bírálóbizottság fe|adata a
részvételi jelentkezések/ajánlatok tartalmi és foľmai ellenőrzése, továbbá annak vizsgá|ata,
hogy a részvételi jelentkezéselďajánlatok megfelelnek-e a felhívásban, a dokumentációban és a
jogszabály(ok)ban meghatfuozott feltételeknek. Az értékelést a Bírá|őbizottság a bevont
szakértő(k), illetve a közbeszerzési eljráľásban eljaró tanácsadó szakvéleményének figyelembe
vételével végzí.

9.2.I. A Bírálóbizottság tagiai részére a beérkezett ajánlatokat étékelésre a közbeszerzési
eljáľásban eljáľó tanácsadó küldi meg írásban elektronikus riton (igény szeľint az ajźn|atok
teľjedelme a|apjźn CD vagy DVD). A Biráiőbizottság ülést tart. Az tilés összehívása,
jegyzőkönyv készítése a közbeszerzési eljáľásban eljáró tanácsadó fe|adata. A Bírálóbizottság
tagjai éľtékelésĹiket 3 munkanapon elvégzik és az értékelésüket az egyéni bírá|ati lappa| együtt
átadjźk a közb eszer zés i elj árásokb an e|jár ő tanác sadó r észér e.

A tanácsadó adott esetben a felhívásban foglaltak alapján a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően
- gondoskodik a hiánypótlási felhívás összeállítĺásáľól, és az annak a|apján beéľkezett iratok,
dokumentumok tartalm i, formai ellenőrzéséról.

A nyi|vánva|ő számítźtsi hibát tarta|maző ajźtn|at javitźsźttól' és a szźtmitási hiba javítasáról
sző|ő ajtn|attevői tź|ékonatók elkészítéséről, valamint kézbesítéséről a tanácsadó k<jteles
gondoskodniaBiráiőbizottságvizsgá|ataa|apján

A Bírálóbizottság megvizsgźija a benyújtott ajánlatokban az értéke|és szempontjából lényeges
aján|ati elemeket a Kbt. 72. $ (1) bekezdése alapjarl és felkéri a tanácsadót a Kbt. szerinti
indokolás kérés bekérésére. A benýjtott indokolásokat a Bíľálóbizottsźę vizsgźija meg és
dönt annak elfogadásáľ ő|, v agy további intézkedések megtételéľől.

Ha a Kbt. a|apján a felhívásban előíľt eredményhirdetési időpontra a résmételi
jelentkezéseket/ajánlatokat elbírálni nem lehet aközbeszerzési eljarásban e|járó tanácsadó az
elbírálásľa rendelkezésre ál1ó hatźtridót egy alkalommal meghosszabbíthatja.
Az elbírálási hatráľidő meghosszabbíhásĺáról és annak indokairól szóló téĄékoztatás
megküldéséről, továbbá ha szükséges az ajĺánlattevők ajźtn|ati kötöttsége fenntaľtására
vonatkozó nyilatkozatának bekéľéséről a tanácsadó köteles gondoskodni.

ABiráiőbizottság Ĺiléséről / üléseiľől, az ott elhangzot1ak'rő|, így különösen a szakvélemény
kialakítása szempontjából lényeges körülményekről, adatokról, információkľól a tanácsadó
jegyzőkönyvet köteles készíteni. A jegyzőkönyvet a Bírźůóbizottság elnöke és tagjai
aláírásukkal hagyj ák j óvá.

A Bírźiőbizottság a részyéte|i jelentkezésekľől / ajánlatokról jegyzőkönyvet és írásbelei
szakvéleményt köteles készíteni, amely tarta|mazza:

- mely ajźn|atlrész-lételi jelentkezés és milyen okból érvénýelen;
- mely ajźtn|atl rész:léte|i jelentkezés éľvényes,
- a beérkezett ajźn|atok értékelése soľľend szerint hogyan alakult;
- az eljárás részben vagy teljes egészében eredményes vagy eredménýelen.
- mely szervezet az e|jáľás nyeľtese, illetőleg mely szeľvezet a nyertest követő ajźn|attevó.

Amennyiben az aján|attéte|ilrésnéte|i határidő |ejárta után olyan - bizonyíthatő _ az
aján|attéte|llrészvételi határidó leteltét követően beállott, az ajźlnlatkérő e||enőrzési körén kívül
eső és á|ta|a e|őre nem látható körülmény következett be, amely miatt az aján|atkérő a szerződés
teljesítésére nem lenne képes, vagy i|yen körÍilmény miatt a szeľzŕidéstő| va|ó e|állásnak vagy
szerződés felmondásának lenne helye, a Bizottság az e|jźrás eredménytelenné nyilvánitásźra
tesz javaslatot a Képviselő-testtilet felé.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.



Az eljáľást |ezárő döntés meghozatala

10.1. A tanácsadő á||itja össze a közbeszerzési eljárást |ezźrő döntés meghozata|źthoz szükséges
dokumentációt, amelynektarta|maznia kell a bevont szakértő(k), a tanácsadó szakvéleményét,
a Birźiőbizottság szakvéleményét, továbbá a döntés meslozata|álhoz szükséges valamennyi
egyéb iratot.
A jegyzőkönyvnek _ a Kbt. f6. 5 ę) bekezdése a|ka|mazásźpal _ nem képezik részét az
egyéni bírálati lapok

ID.f. A részvételľe jelentkezők alkalmasságának megítélésére, illetve az e|játás eredményéľe
vonatkozó aján|atkérői döntést aBírá|őbizottság ajánlása a|apján aBizottsźryhozzameg.

rV. Rész

A ľészvételi jelentkezések / ajánlatok elbíľálását kiivető feladatok

Az e|járás eľedményének kihiľdetése

11.1. A tanácsadó köteles az eljĺárást |ezárő döntés alapjrín e|készíteni a jogszabálýan
megllatározott minta szerinti összegezést, a kizźtásró|, az a|ka|matlanság megállapításáról,
illetve az érvénytelenné nyilvánításról szóló írásbeli tájékoztatőt, és azÍ. a Kbt-ben előíľtak
szerint me gküldeni a t ésn éte|r e j elentkezők ĺ ajźln|attev ők részére.

1|.2. Amennyiben az <isszegezés módosíĺĺsáľa van szükség, aztaBirźůőbizottság javas|ataalapjána
Bizottság hagyja jóvá. A módosított összegezést a tanácsadó ktildi meg az
aj ánlattevőknelďrészvételre j elentkezőknek.

11.3. Amennyiben az <isszegezés javítására van szükség névcsere, hibás névírás, szźtm vagy
szźtmítási hibą vagy hasonló elírás miatt, a módosíĹást aBizottsźęhagyja jóvá és a tanácsadó
küldi meg az aján|attevőkneVrészvéte|ľe jelentkezőknek.

II.4. Az e|járäs eredményéľő|, illewe eľedménýelenségéľől sző|ő a jogszabźůyban meg}latźlrozott.
minta szeľintitáLjékoztatőtaBíráiőbizottság vagy a tanácsadó késziti el, és gondoskodik annak
a Kbt-ben előírtak szerinti kijzzététe|érő|.

11.5. A kozzétételhez kapcsolódó díj megfizetéséről a külső tanácsadó tź|ékoztatása a|apjźtn a
jegyző gondoskođik.

A kiizbeszerzési szerződés megkiitése és teljesítése

|2.1. Eredményes közbeszerzési eljárás esetén a szerzodés (a továbbiakban: kcjzbeszerzési
szerződés) megkötésére a Kbt. előírásai szeľint az aján|atkérői döntésnek megfelelően kerülhet
sor. A szerződéskötés előkészítése a Hivatal, illefue a tanácsadó fe|adata'

IŻ.f. A nyeľtes visszalépése esetén az összegezésben megjelö|t nyeľtest követő ajánlattevővel
kerülhet sor szerződéskötésre, amennyiben ennekjogszabáiyi feltételeifennállnak.

I2.2. A közbeszerzési szerződés a|áírására a
kötelezettségvállalással, utalványozással'
teljesítésigazolással kapcsolatos eljárási
utasítasban foglaltak az ir ány adők.

kötelezettségvállalás rendje szeľint, a hatályos
ellenjegyzéssel, éľvényesítéssel és szakmai
rendről szóló polgármesteri-jegyzői együttes

L2.3. A közbeszerzési szerzódésben kötelező tarta|mi elemként ki kell kötni, hogy a szerződés
teljesítése soľán a kozbeszerzési szerződés kötelezettje tĹĺľni köteles az onkoľmźnyzat á|ta|
szükségesnek taľtott, a hatályos jogszabályokban megjlatźrozott ellenőrzési feladatok
végzését.
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|2.4, A Jegyző a Hivatal útján köteles gondoskodni a megkötött szerződések naprakész
nyilvántaltásáról, valamint a Kbt. szabźiyainak hatalyosulása érdekében a koltségvetési
e|őir ány zatok ťr gye lemme l kí sérésérő l.

|2.5. A Kbt. 43. $ (1) bekezdés f) pontja szeľinti, a szerzodés teljesítésére vonatkozó adatokat
a jegyző k<jteles a Kĺjzbeszeľzési Hatóság honlapjan kozzétennl.

|2.6. A Kbt. 37. $ (1) bekezdése a|apjan aKozbeszerzési Adatbźlzisbankozzé kell tenni:
a) a közbeszęľzési tervet, valamint annak móclosítását az elfogaclást kĺjveÍően

haladéktalanul;
b) aze|őzetesvttarendezéssel kapcsolatos a Kbt. 80. $ (2) bekezdése szerinti adatokataz

előzetes vitarendezési kéľelem kézhezvételét kcjvetően haladéktalanul;
c) a Kbt. 9. $ (1) bekezdés h)-i) pontjanak, valamint a Kbt. 12. $ (1)-(5) bekezdésének

a|ka|mazásával megkötott szerzodéseket a szerződéskötést kĺivetően haladéktalanul;
d) a kozbeszerzési eljarás alapjan megkötött szerződéseket a szerződéskĺltést követően

haladéktalanul;
e) arészvétę|i jelentkezések és az ajźn|atok elbírálásaról szóló összegezést, a ľészvételre

j el entkezőknek v agy az aj źn|attev oknek való me gküldé s s el e gyidej űle g ;

Đ a szerzođés teljesítéséľe vonatkozó következő adatokat: hivatkozást a közbeszęrzési
eljaľást megindító hirdetményľe (hirdetmény nélktil induló eljrĺľások esetében
felhívásra) , a szerzodő felek megnevezését, azt, hogy a teljesítés szerződésszerll vo|t-e
a szerződés teljesítésének az ajánlatkérő źita| elismeľt időpontját, továbbá az
ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét a
szerzodés mindegyik fél - támogatásból megvalósuló kĺizbeszerzés esetén száIlítői
kifizetés során a kifizetésľe köteles szervezet - á|ta| töľtént teljesítését ktjvető harminc
napon belül;

g) a ktilön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegzést aZ ott előíľt
hatĺĺľidőig.

A közbeszerzési szeľződés módosítása

13.1. A közbeszerzési szerzódés módosítźsakizáró|ag a Kbt. 141. $-ában meg}latźrozott esetekben
lehetséges. A közbeszerzési szeruődés módosítására vonatkoző, a Hivatal illefue a tanácsadó
źL|tal e|őkészített előteľjesztésnek tarta|maznia kell a módosít,ĺás indokait, a törvényi
előfeltételek fennállását mega|apoző köriilményeket és a szerződés-módosításának tervezętét.

|3.2. A szerződés módosításról a Bizottság dönt.

I3.3, A szerződés módosítasĺáról jogszabźúyban megjlatźlrozott minta szerinti tájékoztatő
elkészítésérő| és közzétételéről a tanácsadó köteles gondoskodni.

Iľatbetekintéssel és jogoľvoslati e|jáľássa| kapcsolatos feladatok

l4.|. Az ĺinkoľmányzati képvise|ő a kozbeszerzési eljáľás bármely iratttba betekinthet,
melynek tényéľől jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvet iktatva, az e|jáľás
iratarryagźůloz kell csatolni. Folyamatban levő és |ezárt kozbeszerzési eljáľásnál a
jegyzőkönyvet a tanácsadó készíti. Az iratbetekintés a|att a jegyzőktinyv készítő végig
a helyszínen kelllegyen. Aziratolrĺől másolatot készíteni tilos.

|4.2. Az onkormźnyzatkozbeszerzési eljáľását érintő, aKözbeszerzési Döntőbizottság előtt indult
jogorvoslati eljárásľól aHivata| haladéktalanul - írásbeli véleményének csatolásával _ köteles
a Polgáľmestert és a Bizottságot táĄékoztatni.
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|4.3. A Közbeszerzési Döntőbizottsági, illetőleg bírósági eljáľásban az onkormźnyzat jogi
képviseletérő| az adott eljárásban a Bizottság dönt.

|4.4. Ha a Kö'zbeszerzési Döntőbizottság a jogorvoslati eljáľás eľedményeként megsemmisíti az
e|jártst |ezárő ajánlatkérői döntést a közbeszerzési e|jźrás további vitelére vonatkozó
döntés(eke)t a tanácsadó szakvéleménye és javaslata alapján a Bizottság hozzameg.

I4.5.Ajogorvoslati eljĺáľással érintett közbeszerzési eljĺárás dokumentumait legalább 5 évig - a jelen
Szabá|yzat VII. részben fogla|tak figyelembevételével _ meg kell őrizni.

Áz éves statisztikai iisszegzés

15.1. A Hivatal és a tanácsadó á||ítja ossze az onkormányzat adott költségvetési évben lefolytatott
beszeľzéseiről szóló éves statisztikai összegzést' Az éves statisztikai összegezést a Jegyző a
tárgyévet követő év március 3 1 . napjáig köteles jóváh agyásra aBizottság elé terjeszteni.

I5.2, A Bizottság az éves statisztikai összegezést legkésőbb április 30. napjáig köteles megtárgyalni
és jóváhagyni annak érdekében, hogy az a Közbeszerzések Hatóság részére a 44/20L5. (xI. 02.)
MvM ľendeletben megllatźrozott hatráridőben (tárgyévet követő év május 31. napja)
megki'ildhető legyen. Emellett az éves statisztikai összegezést az önkoľmányzat honlapjára is fel
kell tolteni.

V.RÉsz

A két szakaszból ál|ó eljáľások sajátos szabá|yai

16.1. A két szakaszból álló eljráľás a|ka|mazása esetén az ajátn|attételi felhívást és az ahhoz kapcsolódó
dokumentációt úgy kell a tanácsadőnak előkészítenie, hogy az a Bizottság á|ta| - a Kbt.-ben
rögzített hatáľidők figyelembe vételével - az ajźn|attéte|i szakasz kezdetéig elfogadásra
kerülhessen.

16.2. A hirdetmény nélküli tĺárgyalásos eljárás a|ka|mazásáró| és az azt mega|apozó körülményekľől
sző|ő, a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz benýjtandó tájékoztatő elkészítéséľől, valamint a
Kbt.-ben előíľtak szerinti kézbesítéséről a tanácsadó köteles gondoskodni.

16.3. Tźlrgyalásos eljĺáľás esetén a tátrgyĺalrás megszervezéséről, a tźtrgya|áson az ajáln|atkétő tészéro|
megielenő tźrgya|ő delegáció összeáIlításáľól a Bizoffság dĺ!nt.
Atźrgya|áson elhangzottakattarta|mazó jegyzőkönyv e|készítéséľől' és annak minden jelenlevő
ajźn|attevó źůta|i aláiratásáról aközbeszerzési eljáľásban eljáľó tanácsadó köteles gondoskodni.

VI. RÉsz

A közbeszeľzési eljáľás be|ső ellenőľzési rendje

I7.1. A közbeszerzésekkel, illetőIeg a kozbeszerzési eljárźlsokkal kapcsolatos belső ellenőrzési
feladatok végzése során a hatályosjogszabályokban meghatározott, aközbęszerzési eljárások
ellenőrzésére vonatkozó előírások szeľint kell eljárni.

|7.2. A közbeszerzési e|jźlrások belső ellenőľzésének rész|etes szabá,|yait a Polgármester és a Jegyző
a B el ső El l enőľzé s i Szab źůy zatb an źú|apítja me g.

vII. RÉsZ

A xozľnszpRzÉsl ELJÁRĺSoK DoKI]MENTÁLÁSI RENDJE
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18.1. A közbeszerzési e|járásokat azok megindításától a jogoľvoslati eljárás jogeľós |ezárásźtig,
illetőleg a kozbeszerzési szerzódés teljesítéséig terjedően írásban kel| dokumentálni. A
keletkezett iľatokat, szeľződéseket, azzal kapcsolatos je|entéseket, összegzéseket stb.
elektľonikus úton rögzített (floppy, CD) formában is meg kell őrizni.

I8.2. A közbeszerzési e|jártts során keletkező valamennyi iratot és dokumentumot a Hivatal
általános iratkezelési rendje és szabźiyai szerint kell kezelni, és a közbeszęrzési eljárás
|ezárźsátő|, illetve a közbeszerzési szerzodés te|jesítésétől számított 5 évig kell őľizni.

l8.3. Atálrgyévben|ezáruĺtközbeszerzési eljĺárások dokumenfumaitazéves statisztikai összegzéssel
egyidejűleg, de legkésőbb minden év május 31. napjáig kell összeál|itani. Az e[árásonként
iisszeállított iratanyagot az iratkeze|ési szabályoknak megfelelően a Hivatal irattárába ke||
megőrzés végett elhelyezni.

18.4. A Polgáľmester felelősséggel tartozik azért, hogy közbeszerzési eljárás során keletkezett
minden dokumentumba _ az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok betaľtása mellett _ a
felađatkörükben eljáró és megbízólevéllel rendelkező külső és belső ellenőrzést végzí| szerv
vagy személy az ellenőrzési programmal összefüggően betekinthessen, a vonatkozó
valamennyi információt megismerhesse, és azok valódiságáľól meggyóződhessen.

VIII. Rpsz

Az łĺÁľułrxÉnŐ NEvÉBEN ELJÁRó' ILLETÓLEG Az ELJÁRÁsBA
BEvoNT SZEMÉLYEK És sznRvBzETEK FELELossÉcI KÖRE

19.1. A közbeszerzési e|jźtrásban a Kbt. alapelveinek, továbbá a Kbt. és végľehajtási ľendeleteinek
érvényesĺ.ilését, valamint a jelen Szabá|yzatban foglaltak betartásźtt az Aján|atkéľő nevében
eljáľónak, valamint a közbeszerzési eljárás megvalósításába bevont személyeknek és
szervezeteknek biztosítania kell.

19.2. Az Aján|atkérő nevében eljárók közbeszerzési eljáľással kapcsolatos felelősségére a települési
képviselők jogállásáľól szóló, valamint a polgármesteľi tisztség ellátásának egyes kérdéseiről
és az ö'nkormźtnyzati képviselők tiszte|etdíjźről szóló törvény rendelkezéseiazirányadőak.

|9.3. A közbeszerzési eljaľás megvalósításában résztvevő hivatali köztisztviselőnek a közbeszerzési
e[járással kapcsolatos felelősségére a Ktv. rendelkezései az lrányadőak azza|, hogy feladatait
és felelősségét aJegyző a munkaköri leírásban rogziti.

19.4. A közbeszerzési e|járások előkészítésében és |efolytatásában, az e1sĺes jogok gyakorlása és
kö'telezettségek teljesítése során bevont külső személy, illetve szervezet polgári jogi
felelősségge| tartozik a közbeszerzési eljárás során a Kbt. és annak végľehajtási rendeletei,
valaminta jelenSzabźiyzatbanfoglaltakbetartásáért.
Felelősségét és helytállási k<jtelezettségét a vele kötött szeľződésben rögzíteni kell.

IX. Rnsz
A KBT. ÉnľÉxrĺ,łrÁRT EL NEM ÉRo BEszERzEsEK

f0.|. A Kbt. hatźůya a|á tartoző, de közbeszeľzési étékhatárt e| nem érő tlrubeszerzésről, építési
beruházásľó|, szo|gá|tatás megrendeléséről (a továbbiakban: beszerzés) dönteni legalább
három ajánlat bekérésével lehet.
Az ajánlatok bekéréséľől _ beleérŤłe az ajánlatéte|i felhívás taĺta|mát, az alkalmassági
követelményeket, a bírálati szempont(ka)ot, a mĹĺszaki |eírást, az aján|attevók kiváiasztására
vonatkozó indokokat _ abeszerzést kezdeményező szervezeti egység ügyosztályvezetőjébő|
lőnźilrő iroda vezetőjébő|, a pénzugyi iigyosztály vezet(5jébő|, YdE! az azok által kijelölt
személy, valamint a közbeszeľzési feladatokat ellátó köztisztviselőből álló három tagú
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Előkészítő Bizottság javaslatára önkormányzati beszerzések esętén a Polgármesteľ, hivatali
beszerzések esetén aJegyzó dönt.

20.f. Az aján|attételi felhívás tewezetét, a beszerzés tárgyára vonatkozó mĺiszaki leírást, a
beszerzéshez kapcsolódó szetződés tervezetét, az ajźn|attételre felkért szervezetek indokolását
a beszerzést kezdeményező szervezeti egység iiryosztály vezetóje/önálló iroda vezetője źil'ítja
össze. Erre felmerülő igény esetén az önkormányzattanácsadóját is igénybe veheti.

20.3. A 20.|. pont szeľinti polgármesteri vagy jegyzoi döntést követő 2 munkanapon belül az
ajánlattételi felhívás ajánlattevők felé töľténő megkĹildéséről a beszerzést kezdeményező
szervezeti egység ügyosztályvezetője /öná||ó iroda vezetője köteles gondoskodni.

20.4. Az E|őkészítő Bizottság az aján|attételi felhívásban meghatározott értékelési szempontok
a|apján rangsorolja és bírálja e| az ajźn|atokat az ajánlattételi határidő |ejźratźú követő 3

munkanapon belül. AzB|ókészítő Bizottság ezen ülését abeszerzśst kezdeményezó szewezeti
erység ligyosztźiy vezetőjelonálló iroda vezetoje hívja össze, mely ü|ésrő| abeszerzési eljárást
kezdeményező jegyzőkönyvet készít.

20.5. Az e|jźtrástllezttrő, annak eľedményét megállapító döntést a Bizottság hozza meg. A Bizottság
ezen döntésére vonatkozó előterjesztést - melynek kötelező tartalmi eleme az aján|attéte|re
felkét szervezetekre vonatkozó indokolás - a közbeszetzési feladatokat ellátó köĺisztviselő
készíti elő.

20.6. Amennyiben a Bizottság az ElőkészitóBizottsttgjavas|atźú nem fogadja e|,vagy azza|nemért
egyet és elutasítja, abban az esetben az ismételt beszerzési eljárást a Bizottság folytatja le.

20.7. onkoľmányzati beszerzést érintő a nettő 1.000.000 Ft-ot el nem érő beszerzésekľől a
Polgáľmester saját hatĺásk<irében dönt.

20.8. A Polgármesteri Hivata| beszerzéseinek tekintetében a nettó 1.000.000 Ft-ot el nem éľő
beszerzésekrő| a Jegyző saját hatáskörében dönt.

20.9. A 20.7. és 20.8. pont szeľinti esetekben a piaci áľnak való megfe|elés biztosításrához, |ega|ább
3 azonos tÁÍgyű, cisszehasonlíthatő, összegében egyéľtelmiĺ, íľásos ajánlattal kell ľendelkezni.

20.10. Az önkoľmányzati vagy a Polgáľmesteri Hivatal beszerzéseinek tekintetében nem kell
figyelembe venni az 20.7. vagy 20.8. pont szeľinti érték'hatátľt, ha a beszerzést rendkívüli
sürgősség indokolja vagy abeszerzéstźtgyźú jogszabźůy a|apján kizárólagos jog érinti.

20.II. A 20.10. pont szerinti ľendkívüli sürgősség akkor áll fenn, ha a döntés meghozatalának
elmulasztása vagy késedelme előreláthatóan kárt okozhat, illetve jogszabálysérto he|yzet
kialakulásához vezethet, vagy egyéb önkormányzati érdeket séľtene.
onkormányzati érdek: önkoľmányzati döntések źita| tarta|mazott - illefue az egyéb tételesen
nevesített - ö'nkoľmányzati cé|ok és feladatok megvalósításą valamint az ĺinkoľmźnyzat
káľosodástól való megóvása és vagyonának védelme.

X.RÉsz
ZÁninÉsz

2I.|. Je|en Szabá|yzatot a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-
testiilete a ...../20|6. (....) számú |,ntźtrozatźpal fogadta el. Felhatalmazástkap a polgáľmesteą
hogy az onkormányzat hatĺĺlyos ľendeleteiben rögzitett hataskör źtĺuházásrő| szóló
szabéiyokat hozza jelen szabá|yzatta| összhangba. Fe|hata|mazást kap a polgármesteľ a
kozbeszerzés helyben kĺizpontosíŁásĺáról szóIó önkoľmányzati rendeletének aktualizźůźsára, a
hatályos jogi köľnyezette| valő összhang megteremtéséľe. Felhata|mazást kapnak az 1.| alatt
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felsoľolt társaságok igazgatósźryai/ugyvezetése, hogy a társaságuk szabźiyzatait a hatályos
jogszabályi köľnyezettel és a jelen szabźůyzaÍta| közbeszerzésjogi taľtalommal harmonizźújźk
és a jogi koheľenciát megteľemtsék.

21.2. Amennyiben bármely eljárásban tanácsadó nem kerĺil bevonásrą annak jelen szabá|yzatban
ň gzitett fe| adatait a B ír źiő B izottság, i l letve annak elnĺjke |átj a e|.

2I.3. 2016. febnrfu |5. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő eljáľásokban is
alkalmazni kell.

2I.4. Hatályát veszti a Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testtiletének 485120|3. (XII.18.)
szźtmű határozatźtval e|fogadott Józsefuárosi Önkormányzat Közbeszerzésí és Beszeľzési
Szabźiyzata.

Budapest, 2016.február.hó ...

dľ. Kocsis Máté
polgáľmester
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Józsefoárosi ÖnkormányzatKözbeszerzési és Beszeľzési Szabá|yzatźĺnak l. számú fuggeléke

osszeférhetetlenségĺ és titoktaľtásĺ nyilatkozat

Alulírott

Név:

Lakóhely:

- mint az ajźtn|atkéľő nevében eljáró Polgármesteri Hivatal köztisztviselője,

- mint aBirźióbízottságtagsa,

- mint külső megbízottkönemtĺködő (pl. lebonyolító, jogi szakértő)-

'. . . .. tárgyű kőzbeszerzési elj áľásban

a közbeszerzésekről sző|ő 20|5. évi CXLIII. törvény (Kbt.) a 25. $ (6) bekezdése alapján

kijelentem,

hogy velem szemben a Kbt. 25. $-ában meghatźlrozott összeférhetetlenségi ok, mint kizárő körülmény
nem áll fenn.

Egyben kötelezettséget vállalok arľa, hogy a fenti tźrgsrí közbeszerzési eljáľással kapcsolatban
tudomásomľa jutott aPtk.2:47 . $ meghatározott, közérdekű nyilvános adatnak nem minósiilő adatot
üZleti titokként kezelem, az eljźtással kapcsolatos hivatali titkot megőľzöm, azt sem az e|jźlrźs
befejezése előtt, sem pedigazt követően jogosulatlan személy tudomására nem hozom.

Tudomással bírok az összeféľhetetlenség fennállásának és a titoktaľtási kötelezettségem
megszegésének j ogk<ivetkezményeirő l.

Jelen nyilatkozatot a jogkövetkezmények ismeretében, minden befolyástól mentesen, sajátkez(i|egaz
alulírott helyen és napon írom alá.

Kelt

*a megfelelő tész a|źthilzaĺdő
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