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BETERJESZTESRE ALKALMAS ? A J53

DR. VOROS SZILVIA 
ALJEGYZO

Keriiletfejlesztesi, Kornyezet-es Klimavedelmi Bizottsag -

Koltsegvetesi es Penzugyi Bizottsag -

Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenldsegi Bizottsag

Szocialis, Egdszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag

Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzteriilet-hasznositasi Bizottsag -

Varosiizemeltetesi Bizottsag

Hatarozati iavaslat:

Tisztelt Kepviselo-testiilet!

I. Tenyalias es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese

Csere indoka

A Koltsegvetesi es Penzugyi Bizottsag 95/2021 (X.18.) szamu hatarozatban ugy dontott, hogy 
a 2021. oktober 13-an benyujtott eldteqesztes megtargyalasat nem javasolja a Kepviselo-
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testiiletnek. Tekintettel a Koltsegvetesi es Penzugyi Bizottsagon megfogalmazott javaslatokra 
jelen csere eldteijesztesbenaz alabbi modositast tesszuk:

- Az eldterjesztes 3. szamu mellekleteben, a Beszerzesi Szabalyzat III. fejezet 14. pontjaban 
az eredetileg javasolt netto 5 millio forintos ertekhatartajelenleg is hatalyban levo netto 1 
millio forintra modositjuk.

Beszerzesi Szabalyzat III. fejezet 14. pontja az alabbira modosul:
(1) A Birdlobizottsdg javaslata alapjdn a netto 1 millio forint ertekhatdr folotti eljaras 

eredmenyerol, valamint a szerzodes megkbteserol a Kepviselo-testulet Koltsegvetesi es 
Penzugyi Bizottsaga, a netto 1 millio forint ertekhatdr alatti eljdrds eredmenyerol, 
valamint a szerzodes megkoteserol a Polgarmester dont.

- A Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek a 
Kepviselo-testulet es Szervei Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatarol szolo 36/2014. (XI. 
06.) onkormanyzati rendelet 8. melleklete tartalmazza a kepviselb-testiiletnek a 
polgarmesterre atruhazott hataskoreit. A beszerzesi szabalyzattal osszhangban az SZMSZ 
8. melleklete kiegeszul azzal, hogy a polgarmester dont az eredmeny megallapitasarol, a 
szerzodes megkoteserol, modositasarol, megszunteteserol a netto 1 millio Ft ertekhatar 
alatti beszerzesi iigyekben.

Egyebekben az eldterjesztes valtozatlan.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilete 22/2016. (11.04.) szamu 
hatarozataval fogadta el az Onkormanyzat Kozbeszerzesi es Beszerzesi szabalyzatat, melyet 
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek Varosgazdalkodasi es Penzugyi 
Bizottsaga 617/2019. (VI. 11.) szamu hatarozataval modositott. A szabalyzat - az azota 
hatalyon kivul helyezett „helyben kozpontositott kozbeszerzes” alapjan - egyben tartalmazza 
az Onkormanyzat, a Polgarmesteri Hivatal es valamennyi intezmeny, gazdasagi tarsasag 
kozbeszerzeseire es kozbeszerzesi ertekhatart meg nem haladd beszerzeseire vonatkozo 
szabalyokat.

1. Kozbeszerzesi Szabalyzat

2019. november 19-en hatalyba lepett a kozbeszerzesekrol szolo 2015. evi CXLIII. tv. (a 
tovabbiakban: Kbt.) modositasarol szolo 2019. evi CXX. torveny, amely atfogoan modositotta 
a Kbt-t oly modon, hogy annak hatalybalepese ot ktilonbozo iddpontban keriilt 
meghatarozasra. A modositas erintette a tamogatasbdl megvalosulo beszerzesek szabalyait, az 
ellenorzes rendszeret, a nemzeti eljarasrend szabalyait, valamint a ketlepcsos biralat 
szabalyait is. Pontositasra keriiltek emellett az iratbetekintes eldirasai, es a tajekoztatok 
megkuldesere vonatkozo hataridbk is rovidiiltek. Az osszefoglalo tajekoztatas jogintezmenye 
megszunt, a nemzeti eljarasrendbe tartozo kozbeszerzesi eljarasok a modositast kovetoen mar 
csak hirdetmennyel indithatok (a hirdetmenyek a Kozbeszerzesi Ertesitoben megjelennek). Az 
ajanlatok ketszakaszos biralatanak kotelezettsege megszunt, ami a nemzeti eljarasrendben 
kiirasra keriilb kozbeszerzesi eljarasok gyorsitasat eredmenyezte.

A kozbeszerzesi eljarasokra vonatkozo, az onkormanyzatot erinto legjelentbsebb valtozas, 
hogy 2020. evtol az epftesi beruhazasokra vonatkozo kozbeszerzesi ertekhatart az eddigi 25 
millio Ft-rol 50 millio Ft-ra emeltek, igy egyes fejlesztesek eseteben kozbeszerzes helyett 
beszerzesi eljaras folytathato le, megnovelve ezzel jelen elotegesztes 2. pontjaban bemutatott 
uj Beszerzesi Szabalyzat-tervezet fontossagat.
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Termeszetesen a gyakorlatban eddig is ugy jartunk el, ahogy azt a Kbt. es vegrehajtasi 
rendeletei eldirtak, a fentiekben felsorolt valtozasok miatt szukseges volt atdolgozni a 
szabalyzatot a 2020. aprilis otahatalyos legfrisebb Kbt. alapjan.

Az eloterjesztes mellekletekent csatolt Kozbeszerzesi Szabalyzat tervezete az aktualis 
jogszabalyi komyezetnek valo megfeleles, valamint, a kozbeszerzesi folyamatok 
Polgarmesteri Hivatalon beluli esszerubb lefolytatasa, es a feladatellatas gyorsitasanak 
erdekeben modositani javasoltuj eljarasi es feleldssegi rendet tartalmazza.

A Kozbeszerzesi Szabalyzat az alabbi fejezetekbol all:

I. A szabalyzat celja, tartalma.

II. Az Ajanlatkerovel es a Lebonyolitoval kapcsolatos szabalyok.

HL Altalanos rendelkezesek, alapelvek

IV. A Kozbeszerzesi eljarasok fajtai

V. A Kozbeszerzesi eljarasok biralobizottsaga

VI. A kozbeszerzesi eljarasok tervezese es bsszesitese

VII. A kozbeszerzesi eljarasok eldkeszftese es nyilvanossaga

VIII. A kozbeszerzesek altalanos szabalyai

IX. Sajatos beszerzesi modszerek

X. A koncesszios beszerzesi eljarasok szabalyai

XI. A szerzodesekkel kapcsolatos rendelkezesek

XII. A kozbeszerzesek ellendrzese

XIII. Az europai unios tamogatasbol finanszirozott kozbeszerzesi eljarasok ellenorzese

XIV. A kozbeszerzesekkel kapcsolatos jogorvoslatok szabalyai

XV. Kozszolgaltatok kozbeszerzeseire vonatkozo kiilonos szabalyok

XVI. A tervpalyazati eljarasokra vonatkozo szabalyok

XVII. Az elektronikus kozbeszerzessel kapcsolatos egyeb szabalyok

XVIII. Zaro rendelkezesek

Az uj Kozbeszerzesi Szabalyzat reszletesen meghatarozza a kozbeszerzesek lefolytatasanak 
eljarasrendjet es szabalyait.

A Kepviseld-testulet es Szervei Szervezeti es Mukodesi Szabalyzata „kdzbeszerzesi iigyekben 
az eljaras meginditasarol, eredmeny megallapitasarol” szolo dontest utalja a Koltsegvetesi es 
Penzugyi Bizottsag feladat- es hataskdre. A Szabalyzat ennek megfeleloen, ezzel osszhangban 
kesziilt el. A Kozbeszerzesekkel kapcsolatos kozbenso, eljarasi dontesek polgarmesteri 
hataskorbe keriilnek.

A Kbt. 5. § (1) bekezdes c) pontja alapjan - a 2011. evi CXCV. torveny 23. § (2) 
bekezdeseben eldirtakkal is osszhangban, mely szerint elkiilonulnek egymastol a helyi 
onkormanyzat koltsegvetesi bevetelei es koltsegvetesi kiadasai, valamint a helyi 
onkormanyzat altal iranyitott koltsegvetesi szervek (ideertve az onkormanyzati hivatalt is) 
koltsegvetesi bevetelei es koltsegvetesi kiadasai - kiilon kozbeszerzesi szabalyzat kesziil az 
Onkormanyzatra, es a Polgarmesteri Hivatalra.

Az uj Szabalyzat tervezete egyeztetesre kerult az Onkormanyzat felelds akkreditalt 
kozbeszerzesi tanacsadojaval, a Biralo Bizottsagban resztvevo szervezeti egysegekkel.



2. Beszerzesi Szabalyzat

A korabbi osszevont Kozbeszerzesi es Beszerzesi Szabalyzat helyett, jelen eloteqesztes 2. 
melleklete szerint, kulon dokumentumban javasoljuk megalkotni az Onkormanyzat Beszerzesi 
Szabalyzatat. Az elmult ket ev tapasztalatai alapjan a kozbeszerzesi ertekhatart el nem erd 
beszerzesi eljarasokravonatkozo szabalyok teljes feliilvizsgalata indokolt.

A Beszerzesi Szabalyzat az alabbi fejezetekbol all:

I. Altalanos rendelkezesek

IL A beszerzes elokeszitese

III. A beszerzesi eljaras lefolytatasa

IV. Palyaztatas nelkuli beszerzesek

V. Zaro rendelkezesek

A mellekletek reszletesen szabalyozzak a beszerzesek lefolytatasahoz sziikseges 
dokumentumokat, igy a beszerzesi adatlapot es az ajanlatteteli felhivast, valamint annak 
mellekleteit.

A Beszerzesi szabalyzat celja, hogy:

a) a kozpenzek hatekony felhasznalasat, annak atlathatosagat es nyilvanos 
ellenorizhetoseget,

b) a beszerzesek soran a tisztesseges verseny felteteleinek megteremteset,
c) a kozelseg elvenek alkalmazasat, ezaltal biztositsa a 8. keruleti kis- es 

kozepvallalkozasok beszerzesi eljarasokba valo bekapcsolodasat,
d) ervenyesitse az onkormanyzat klima- es komyezetvedelmi celkituzeseit,
e) szabalyozza a beszerzesi tevekenyseg egyes szakaszait, valamint egyseges eljarasi es 

donteshozatali rendet alakitson ki.

A Szabalyzat ertelmeben a beszerzesi eljarasok nyflt palyazattal tbrtennek. A Szabalyzat 
alapjan az Ajanlatteteli Felhivast az Onkormanyzat hivatalos honlapjan kozze kell tenni, es 
kdzze lehet tenni barmely mas mediumban. A kozzeteteli helyeket a Beszerzesi Adatlapon 
meg kell jelolni es torekedni kell arra, hogy minel tobb mediumban megjelenjen az adott 
ajanlatteteli felhivas. A harom arajanlatos,zart beszerzesi eljaras megszuntetesre keriil.

Az ajanlatok benyujtasara eldirt forma a Szabalyzat ertelmeben a Hivatali Kapun/Cegkapun 
keresztul torteno elektronikus benyujtas. A papiron, vagy emailben torteno benyujtas 
megszuntetesre keriil. Ezaltal egyreszt csokkentjiik a papirmennyiseget, masreszt atlathatova 
valik az ajanlatok beerkezesenek idopontja es az ajanlati dokumentumok.

Azokban a beszerzesekben, amelyek azonos feltetelek mellett egyebkent a Kbt. szerinti 
kozbeszerzesi eljaras alol mentesulnek, vagy amelyeknel specialis eljarasi szabalyok szerint 
~ egy ajanlattevotol ajanlatot bekerve - lehet szerzodest kotni, javasoljuk a korabbi 
szabalyzatban nem meghatarozott kiveteli kort pontositani. Nyilt palyaztatas aioli kivetelek 
korebe beemeltuk a Kbt. 9. § vagy 111. §-ban meghatarozott kiveteli kort. Ezaltal 
szabalyozotta valik peldaul az in-house szerzodesek kbre, melyet az onkormanyzat a reszben, 
vagy egeszben a tulajdonaban levo gazdasagi tarsasagokkal kot.

Uj elemkent keriilt be a Szabalyzatba, hogy az Onkormanyzat beszerzesi tevekenysege 
ellatasat a Kepviselo-testiilet Koltsegvetesi es Penzugyi Bizottsaga a Kepviseld-testulet



Koltsegvetesi es Penzugyi Bizottsaga a polgarmester altal negyedevente, targynegyedevet 
kbvetb hbnapban eloteqesztett tajekoztatbja utjanellenorzi.

A 2021. nyaran felulvizsgalt klimavedelmi intezkedesi tervben foglaltaknak megfelelben, az 
bnkormanyzati (es a polgarmesteri hivatali) beszerzesi es kozbeszerzesi eljarasokban 
megkezdtiik a kifejezetten zbld/fenntarthatb beszerzesek lebonyolitasara valb felkesziilest. 
Jelenleg futb eljarasainkban altalaban sor kerul zbld szempontu elbfrasok alkalmazasara, 
konkret muszaki kovetelmenykent a muszaki leirasban, ertekelesi szempontkent a 
komyezetvedelmi tbbbletvallalasok vonatkozasaban, ritkabban alkalmassagi minimum 
kovetelmenykent. A zold beszerzesek/kbzbeszerzesek arfelhajtb hatasanak, plusz 
adminisztracibs terheinek elkeriilese erdekeben, valamint a komyezetvedelmi vallalasok 
ellenbrizhetbsegenek nehezsege es a versenyjogi aggalyok miatt a „zdld beszerzes” jelen 
elbterjesztes mellekletekent csatolt Szabalyzat-tervezetekben meg nemkbtelezb.

II. A beterjesztes indoka

A kozbeszerzesek szabalyozasat erintb megvaltozott jogszabalyi kbmyezet indolokja az ahhoz 
illeszkedb uj kozbeszerzesi szabalyzat megalkotasat. A ket szabalyzatra, valamint az SZMSZ 
modositasra vonatkozo dbntes a kepviselb-testiilet hataskbrebe tartozik.

III. A dbntes celja, penzugyi hatasa

A dontes celja az Onkormanyzat kozbeszerzesi es a beszerzesi tevekenysegenek szabalyozasa.

A dbntes meghozatala penzugyi fedezetet nem igenyel.

IV. Jogszabalyi kbmyezet

Az alabbi jogszabalyi felhatalmazasok alapjan az onkormanyzat, mint ajanlatkero kbteles 
szabalyzatot alkotni kbzbeszerzesei es kozbeszerzesi ertekhatart el nem erb beszerzesei 
tekinteteben, melyek elfogadasa az Mbtv. 41. § (3) bekezdese szerint a Kepviselb-testiilet 
hataskbre.

A kbzbeszerzesekrbl szblb 2015. evi CXLIII. tv. (Kbt.) 27. § (1) bekezdese szerint: Az 
ajanlatkero' koteles meghatdrozni a kozbeszerzesi eljarasai elokeszitesenek, lefolytatasanak, 
belso ellenorzesenek feleldssegi rendjet, a neveben eljard, illetve az eljarasba bevont 
szemelyek, valamint szervezetek feleldssegi koret es a kozbeszerzesi eljarasai dokumentdldsi 
rendjet, bsszhangban a vonatkozo jogszabdlyokkal. Ennek koreben killonosen meg kell 
hataroznia az eljdrds sordn hozott dontesekert felelds szemelyt, szemelyeket vagy testuleteket. 
A kozbeszerzesi szabalyzatban vagy a (2) bekezdes alkalmazasa sordn meg kell hatdrozni az 
ajanlatkero neveben eljarok koret, valamint az ajanlatkero neveben az EKR alkalmazasara 
vonatkozo jogosultsagok gyakorldsdnak rendjet.

A Kbt. 5. § (1) bekezdesenek c) pontja szerint a kozbeszerzesi eljdrds lefolytatasara kotelezett 
Ajanlatkero, azaz a Kbt. alanyi hatdlya ala tartozo szervezet - tobbek kozott - a helyi 
onkormanyzat....

Az allamhaztartasrol szblo tbrveny vegrehajtasarol szblb 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 
13. § (2) pontja szerint: A koltsegvetesi szerv vezetoje belso szabalyzatban rendezi a 
mukodesehez kapcsolodo, a koltsegvetesi szerv eldirdnyzatait terheld penzugyi kihatassal 
bird, jogszabalyban nem szabdlyozott kerdeseket, igy kulonosen... b) a beszerzesek 
lebonyolitdsaval kapcsolatos eljarasrendet,

A Koltsegvetesi es Penzugyi Bizottsag a KT SZMSZ 7. melleklet 1.4.8. pontja alapjan 
ellenorzi minden szerzodes, szerzodesekhez kotheto teljesites, kozbeszerzes nyilvdnossdgra 
hozataldt, az „Ez a minimum” program megvaldsuldsdt mind az Onkormdnyzatndl, mind az 
Onkormanyzat intezmenyeinel, gazdasdgi tdrsasagaindl.
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Az Motv. 46. §-a alapjan az eloterjesztes nyilvanos iilesen targyalandd.

A Budapest Fovaros VIII. kertilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek a 
Kepviseld-testulet es Szervei Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatarol szolo 36/2014. (XI. 06.) 
onkormanyzati rendelet 8. melleklete tartalmazza a kepviseld-testiiletnek a polgarmesterre 
atruhazott hataskoreit.

A rendelet elfogaddsa mindsitett tobbseget igenyel.

Rendeletalkotas!

A kepviselo-testiilet modositja a Budapest Fovaros VIII. kertilet Jozsefvarosi Onkormanyzat 
Kepviselo-testuletenek a Kepviseld-testulet es Szervei Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatarol 
szolo 36/2014. (XI. 06.) onkormanyzati rendeletet.

Fentiek alapjan kerem az alabbi hatarozati javaslat es az eloterjesztes mellekletet kepezd 
onkormanyzati rendelet elfogadasat.

Budapest, 2021. oktober 20.

Piko Andras 
polgarmester

Torvenyessegi ellenorzes:

Mellekletek:

1. szamu melleklet: rendelet-tervezet

2. szamu melleklet: Kozbeszerzesi Szabalyzat

3. szamu melleklet: Beszerzesi Szabalyzat



Hatarozati javaslat

Budapest Jdzsefvarosi dnkormanyzat Kepviselo-testiiletenek

..../2021. (X. 21.) szamu hatarozata

„Budapest Fovaros VIII. kerulet Jdzsefvarosi dnkormanyzat Kozbeszerzesi 
Szabalyzatanak”, valamint „Budapest Fovaros VIII. kerulet Jdzsefvarosi 

dnkormanyzat Beszerzesi Szabalyzatanak” elfogadasarol

A Kepviselo-testiilet ugy dont, hogy

1 .) elfogadja az eloterjesztes 2. szamu melleklete szerinti Kozbeszerzesi Szabalyzatot, 
melynek hatalya Budapest Fovaros VIII. kerulet Jdzsefvarosi .dnkormanyzat 
kozbeszerzesi ertekhatart elerd beszerzeseire terjed ki;

2 .) elfogadja az eloterjesztes 3. szamu melleklete szerinti Beszerzesi Szabalyzatot, mely 
Budapest Fovaros VIII. kerulet Jdzsefvarosi dnkormanyzat kozbeszerzesi ertekhatart el 
nem erd beszerzeseire terjed ki;

3 .) az 1.) es 2.) hatarozati pontokra tekintettel az uj szabalyzatok hatalybalepesevel 
egyidejuleg hatalyon kivul helyezi a 22/2016. (II. 04.) szamu hatarozataval elfogadott, 
617/2019. (VI. 11.) szamu hatarozataval modositott Kozbeszerzesi es Beszerzesi 
Szabalyzatat.

Felelos: polgarmester

Hataridp: 1-3 pont eseteben 2021. oktober 22. (a szabalyzatok hatalybalepesenek napja).

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Jegyzoi Kabinet

Budapest, 2021. oktober



1. szamu melleklet: rendelet-tervezet

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek
.../2021. (X. 21.) onkormanyzati rendelete a Kepviselo-testiilet es Szervei Szervezeti es 

Mukodesi Szabalyzatarol szolo 36/2014. (XI. 06.) onkormanyzati rendelet modositasarol

Budapest Fovaros Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselb-testiilete az Alaptorveny 32. cikk 
(2) bekezdeseben meghatarozott eredeti jogalkotoi hataskbreben, az Alaptorveny 32. cikk (1) 
bekezdes d) pontjaban, valamint a Magyarorszag helyi bnkormanyzatairol szolo 2011. evi 
CLXXXIX tbrveny 53. § (1) bekezdeseben meghatarozott feladatkbreben eljarva a Kepviselo- 
testiilet es Szervei Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatarol szolo 36/2014. (XI. 06.) 
onkormanyzati rendelet (a tovabbiakban: Rendelet) modositasarol a kbvetkezo rendeletet 
alkotja:

1. § A Rendelet 8. melleklete kiegeszul a kbvetkezo 17.7. ponttal:
,,17.7. A polgarmester dbnt az eredmeny megallapftasarol, a szerzbdes megkbteserbl, 
modositasarol, megszunteteserbl a netto 1 millio Ft ertekhatar alatti beszerzesi
tigyekben.”

Zaro rendelkezesek

2. § (1) Ez a rendelet a rendelet a kihirdeteset kbvetb napon lep hatalyba.
(2 ) A rendelet hatalyba lepesevel egyidejuleg
a) a Rendelet 7. mellekletenek 4.1.9. pontja, valamint
b) a kbzbeszerzes helyben kbzpontositasarol szolo 20/2007. (IV. 2.) szamu Budapest Fovaros 
VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzati rendelet 
hatalyat veszti.

Budapest, 2021. oktober 20.

dr. Sajtos Csilla 
jegyzo

Piko Andras 
polgarmester



INDOKOLAS . ;

A Kepviselo-testulet es Szervei Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatarol szolo 36/2014. 
(XL 06.) onkormanyzati rendelet modositasarol szolo „.,/202L (X. 21.) onkormanyzati 

rendelethez

Altalanos indokolas

A Beszerzesi Szabalyzat elfogadasahoz kapcsolodoan sziikseges a hatalyos Budapest Fovaros 
VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek a Kepviselo-testulet es 
Szervei Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatarol szolo 36/2014. (XI. 06.) onkormanyzati 
rendelet polgarmesterre atruhazott hataskoroket tartalmazo 8. szamu mellekletenek 
modositasa.

Reszletes indokolas

■ az 1. §-hoz

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek a 
Kepviselo-testulet es Szervei Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatarol szolo 36/2014. (XI. 06.) 
onkormanyzati rendelet 8. mellekletenek 17. pontjaval kapcsolatos modosito rendelkezest 
tartalmaz.

Zaro rendelkezesek 
a 2. §-hoz

Hatalyba lepteto rendelkezest tartalmaz.

A kozbeszerzesekrol szolo 2003. evi CXXIX. torveny 17/B. §- anak (1) bekezdese alapjan 
2016-ot megelozden az altala iranyitott szervezetek vonatkozasaban a helyi onkormanyzat 
jogosult volt a kozbeszerzeseket osszevontan, helyben kozpontositva lefolytatni. Ehhez 
kapcsolodoan a helyi onkormanyzatnak a kozbeszerzes helyben kozpontositasarol 
onkormanyzati rendeletet kell alkotnia.
A 2003. evi CXXIX. tbrvenyt hatalyon kivul helyezo es jelenleg hatalyos jogszabalyok sem 
rendelkeznek a helyben kozpontositott kozbeszerzesekrol, a jogintezmeny megsziint, ezert 
sziikseges a kozbeszerzes helyben kozpontositasarol szolo 20/2007. (IV. 2.) szamu Budapest 
Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzati rendeletenek hatalyon kivul helyezese.
A 2015. november l-tol hatalyos uj kozbeszerzes! torveny nem szabalyozza a helyben 
kozpontositott kozbeszerzes rendszeret, a korabbi szabalyoktol elterden jelenleg a 
kozbeszerzes! eljaras osszevont, kozpontositott lefolytatasara van lehetoseg, mely esetben a 
tobb ajanlatkero altal kialakitott kozpontositott kozbeszerzes! rendszer szabalyait az 
ajanlatkerok kozotti egyiittmukodesi megallapodasban kell rogziteni.
Tekintettel az uj Kbt. megvaltozott rendelkezeseire, a kozbeszerzes helyben kozpontositasarol 
szolo 20/2007. (IV. 2.) Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzati rendelet 
hatalyon kivul helyezese sziikseges, ezzel egyidoben - az uj Kbt. szabalyainak megfeleles 
erdekeben - az Onkormanyzat Kozbeszerzes! Szabalyzatanak elfogadasara.



HATASVIZSGALATI LAP

A Kepviselo-testiilet es Szervei Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatarol szolo 36/2014. 
(XI. 06.) onkormanyzati rendelet modositasarol szolo ..../2021. (X. 21.) onkormanyzati 

rendelethez

1 .Tarsadalmi hatasok
A modositasnak tarsadalmi hatasa nincsen.

2. Gazdasagi, koltsegvetesi hatasok
A rendelet modositasanak gazdasagi, koltsegvetesi hatasa nines.

3. Komyezeti es egeszsegiigyi kovetkezmenyek
A rendelet modositasanak komyezeti es egeszsegiigyi kovetkezmenyei nincsenek.

4. Adminisztrativ terheket befolyasolo hatasok
A rendelet megalkotasa az adminisztracios terheket nem erinti.

5. A jogszabaly megalkotasanak sziiksegessege, a jogalkotas elmaradasanak varhato 
kovetkezmenyei
Az Onkormanyzat uj Beszerzesi Szabalyzataval valo osszhang megteremtese teszi 
szuksegesse jogszabalyalkotast.

6. A jogszabaly alkalmazasahoz sziikseges szemelyi, szervezeti, targyi es penziigyi feltetelek 
A jogszabaly alkalmazasahoz sziikseges szemelyi, szervezeti, targyi es penziigyi feltetelek 
rendelkezesre allnak.
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Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat 
Kepviselo-testuletenek 

.../2021. (X. 21.) onkormanyzati 
rendelete a Kepviselo-testiilet es Szervei 
Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatarol 
szolo 36/2014. (XL 06.) onkormanyzati 

rendelet modositasarol

Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi 
Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek a 

Kepviselo-testiilet es Szervei Szervezeti es 
Mukodesi Szabalyzatarol szolo 36/2014. (XI. 

06.) onkormanyzati rendelet

1. § A Rendelet 8. melleklete kiegesziil a 
kovetkezo 17.7. ponttal:

„17.7. A polgarmester dont az eredmeny 
megallapitasarol, a szerzodes
megkoteserol, modositasarol,
megszunteteserol a netto 1 millid Ft 
ertekhatar alatti beszerzesi iigyekben.”

Zaro rendelkezesek

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdeteset 
koveto napon lep hatalyba.

(2) A rendelet hatalyba lepesevel 
egyidejuleg

7. melleklet
4. Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet- 
hasznositasi Bizottsag feladat- es hataskore 
kulonosen:

a) az SZMSZ 7. meUekletenek 4.1.9. 
pontja

4.1.9. a polgari es kozigazgatasi, biztositasi- 
karteritesi iigyekben az Onkormanyzat, mint fdl 
birdsag, hatosag stb. elotti eljarasjogi reszvetelevel 
osszefuggesben az eljaras inditasa, befejezese, vitele, 
a jogorvoslat, az egyezseg tekinteteben;

b) a kozbeszerzes helyben
kozpontositasarol szolo 20/2007. (IV. 2.) 
Budapest Fovaros VIII. kerulet 
Jozsefvarosi Onkormanyzati rendelet 
hatalyat veszti
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A kbzpenzek torvenyes es esszeru modon torteno felhasznaldsdnak, a kozpenzbol megvaldsitott 
kozbeszerzesek atlathatosaganak es az eselyegyenldsegen alapuld verseny megvalosuldsanak 
elosegitesere Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvaros Onkormanyzat Kepviseld-testiilete az aldbbi 
Kozbeszerzesi Szabalyzatot (a tovabbiakban: Szabalyzat) alkotja:

FEJEZET
A kozbeszerzesi szabalyzat celja, hatalya

(1) Jelen Szabalyzat celja, bogy a kozbeszerzesekrol szolo 2015. evi CXLIII. torveny (a 
tovabbiakban: Kbt.) 27. § (1) bekezdeseben foglalt felhatalmazas alapjan meghatdrozza Budapest 
Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat (a tovabbiakban: Onkormanyzat vagy Ajanlatkero) 
kozbeszerzesi eljarasai elokeszitesenek, lefolytatasanak, belso ellenorzesenek felelossegi rendjet; 
tovabba az Ajanlatkero neveben eljaro, illetve az eljarasba bevont szemelyek, szervezetek felelossegi 
koret es a kozbeszerzesi eljarasok dokumentalasanak rendjet.
(2) A Szabalyzat szemelyi hatalya kiteijed az Ajanlatkero neveben eljaro szemelyekre, lebonyolito 
szervezetekre es mindazokra, akik a kozbeszerzesi eljaras elokesziteseben, lebonyolitasaban reszt 
vesznek.
(3) A Szabalyzat targyi hatalya kiteijed - amennyiben jogszabaly maskent nem rendelkezik - minden 
a Kbt. hatalya ala tartozo arubeszerzesre, epitesi beruhazasra es szolgaltatas megrendelesere, valamint 
epitesi es szolgaltatasi koncessziora, es az ertekhatart elerd tervpalyazati eljarasokra.
(4) A Szabalyzat hatalya nem teijed ki a Kbt.-ben meghatarozott kiveteli korbe tartozo 
beszerzesekre.
(5) A Szabalyzat rendelkezeseitol csak annyiban lehet eltemi, amennyiben a Kbt., illetve a 
Szabalyzat azt kifejezetten megengedi.

II. FEJEZET
Az Ajanlatkerdvel es a Lebonyolitoval kapcsolatos szabalyok

(1) A kozbeszerzesek eseteben az Onkormanyzat, mint ajanlatkero jogai es kotelezettsegei Budapest 
Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletet (a tovabbiakban: Kepviselo-testulet) illetik meg. A 
Kepviselo-testiilet a szervezeti es mukodesi szabalyzataban foglaltak szerint ruhazza at a 
kozbeszerzesi eljarasokkal kapcsolatos hataskdreit.
(2) A Kbt. 27. § (3) bekezdeseben felsorolt esetekben az Ajanlatkero koteles felelos akkreditalt 
kozbeszerzesi szaktanacsadot bevonni a kozbeszerzesek megvalosftasaba. Egyeb kozbeszerzesi 
eljarasaiban - megfelelo szakertelem es kapacitas hianyaban - az onkormanyzat a kozbeszerzesi 
eljaras teljes egeszeben torteno lefolytatasaval, az eljaras lebonyolitasaval megfelelo szakertelemmel 
rendelkezo kozremukodot bizhat meg, vagy a kozbeszerzesi eljarast teljes egeszeben Budapest 
Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Polgarmesteri Hivatalanak (a tovabbiakban: Polgarmesteri Hivatal) 
a kozbeszerzesekert felelos szervezeti egysege bonyolitja le (a tovabbiakban egyiitt: Lebonyolito).
(3) A kozbeszerzesi eljaras elokeszitese, a felhivas es a kozbeszerzesi dokumentumok elkeszitese, 
valamint az ajanlatok ertekelese soran es az eljaras mas szakaszaban az Ajanlatkero neveben eljaro, 
illetve az eljarasba bevont szemelyeknek es szervezeteknek egyiittesen rendelkezniiik kell a 
kozbeszerzes targya szerinti szakmai, kozbeszerzesi, jogi es penziigyi szakertelemmel. Megfelelo 
szakertelemnek minosul a kozbeszerzesekre vonatkozo jogszabalyok ismerete es gyakorlata, a 
beszerzes targyara vonatkozo beszerzesi, iizemeltetesi, fenntartasi ismeretek es tapasztalatok, az 
ajanlattevo(k) penziigyi, gazdasagi es miiszaki alkalmassaganak felmeresere es megitelesere 
vonatkozo ismeretek es tapasztalatok, valamint az Ajanlatkero altal esetenkent meghatarozott egyeb 
(pl. jogi) ismeretek es tapasztalatok.
Az epitesi beruhazasok, valamint az epitesi beruhazasokhoz kapcsolodo tervezoi es memoki 
szolgaltatasok kozbeszerzesenek reszletes szabalyairol szolo 322 /2015. (X.30.) Korm. rendelet 4. § 
(1) bekezdese alapjan epitesi beruhazas eseten a Kbt. 27. § (3)-(4) bekezdese alkalmazasaban a 
beszerzes targya szerinti szakertelemnek az epitesi beruhazas targyaban az adott szakteriileten szerzett 
szakiranyu felsofoku vegzettseg fogadhato el. Az Ajanlatkero neveben eljaro, illetve az eljarasba 
bevont szervezet akkor tesz eleget ezen kovetehnenynek, ha a tevekenysegeben szemelyesen 
kozremukodo tagjai, munkavallaloi, illetve a szervezettel kotott tartos polgari jogi szerzodes alapjan a
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szervezet javara tevekenykedok kozott legalabb egy olyan szemely van, aki a 322/2015. Korm. 
rendelet 4. § (1) bekezdese szerinti szakertelemmel rendelkezik, es ez a szemely a kozbeszerzesi 
eljarasban az Ajanlatkero oldalan reszt vesz.
(4) A Kepviselo-testiilet gyakorolja a dontesi jogkort a kovetkezo targykorokben: a Szabalyzat 
elfogadasa es modositasa, kozbeszerzesi terv elfogadasa es modositasa, az Onkormanyzatnak mas 
ajanlatkero altal lefolytatandd kozbeszerzesi eljarasban kozos ajanlatkerokent torteno reszvetele.
(5) A Kepviselo-testiilet atruhazott hataskdreben a Kepviselo-testiilet koltsegvetesert felelds bizottsaga 
(a tovabbiakban: Bizottsag) vagy a polgarmester gyakorolja a dontesi jogkort a Szabalyzatban 
megjelolt esetekben.
(6) A Polgarmesteri Hivatal szervezeti egysegeinek reszvetelet, a kozbeszerzesi, jogi, szakmai, 
gazdalkodasi szempontok ervenyesiteset az egyes kozbeszerzesi eljarasi cselekmenyek eldkeszitese, 
vegrehajtasa, dokumentalasa, valamint a dontes-eldkeszitesi es eloterjesztesi teljesitese soran ajegyzd 
koordinalja.
(6.1.) A Polgarmesteri Hivatal kozbeszerzesi feladatok ellatasaert felelds szervezeti egysege (a 
tovabbiakban: kozbeszerzesi iroda) feladata a kozbeszerzesi eljarasok lebonyolitasa, koordinaUsa, 
felugyelete.
(6.2.) A Polgarmesteri Hivatal jogi feladatok ellatasaert felelos szervezeti egysege (a tovabbiakban: 
jogi iroda) hivatalbol reszt vesz a kozbeszerzesi eljaras elokesziteseben es a biralobizottsag 
munkajaban. Feladata a biralobizottsag tagjaival kapcsolatos dsszeferhetetlenseg es a titoktartasi 
kotelezettseg betartasanak vizsgalata, sziikseg eseten a tag visszahivasanak es uj tag kinevezesenek 
kezdemenyezese, a szerzddestervezetek es szerzodesmodositasok tervezeteinek eldkeszitese, a felelds 
akkreditalt kozbeszerzesi szaktanacsado bevonasanak biztositasa, jogi kepviselet ellatasa a KDB es a 
birdsag ele keruld iigyekben, szerzddesek ellenjegyzese, allasfoglalasok keszitese, a Szabalyzat 
aktualizalasa.
(7) A Polgarmesteri Hivatal, es a kozbeszerzesi eljarasban erintett onkormanyzati gazdasagi tarsasag, 
intezmeny, nemzetisegi onkormanyzat a feladat- es hataskdrukbe tartozo tevekenysegek ellatasa soran 
felmeriilo kozbeszerzesi igeny vezetoi elfogadasat, engedelyezeset kdvetden kotelesek a kozbeszerzesi 
eljaras szakmai eldkesziteset elvegezni, melynek soran kotelesek egyuttmukodni a kozbeszerzesi 
irodaval kiilonosen az alabbiakban:

a) a kozbeszerzesi eljarast megindito iratanyag elkeszitesehez szukseges informaciok, adatok 
rendelkezesre bocsatasa,
b) a szakmailag relevans szerzodeses feltetelek meghatarozasa,
c) az adott eljarasfajta (pl. targyalasos eljaras, hirdetmeny nelkiili targyalasos eljaras) 
alkalmazasat megalapozo koriilmenyek reszletes bemutatasa,
d) a kozbeszerzes penziigyi fedezete rendelkezesre allasanak igazolasa.

(8) A Lebonyolitd a kozbeszerzesi eljarasokban a donteshozo altal az eljaras eldkeszitese es 
lebonyolitasa soran a jogok gyakorlasaba es a kotelezettsegek teljesitesebe bevont szemely vagy kulon 
szerzodessel megbizott kulso szervezet. A Lebonyolitd feladata - tobbek kozott - az alabbi eljarasi 
cseiekmenyekre teijed ki:

a) kozbeszerzesi dokumentumok elkeszitese (ide nem ertve a szerzodestervezetet es a miiszaki 
leirast, e tekintetben a Lebonyolito feladata miiszaki leiras, miiszaki alkalmassagi kriteriumok, 
a biralati szempontok, valamint a szerzodes tervezetenek a vizsgalata es velemenyezese),
b) egyeb kozbeszerzesi hirdetmeny elkeszitese,
c) helyszini bejarason torteno reszvetel (sziikseg szerint),
d) az eljaras soran beerkezb kiegeszito tajekoztatas keresek megvalaszolasanak koordinacioja, 
ideertve adott esetben a kozbeszerzesi szakertelem korebe tartozo kerdesek megvalaszolasat,
e) ajanlatok/reszveteli jelentkezesek bontasaval kapcsolatos feladatok ellatasa,
f) hianypotlasi felhivas, felvilagositas keres, szamitasi hiba javitas stb. elkeszitese a 
Biraldbizottsagi tagok altal elvegzett biralat alapjan, 
g) ajanlatok ertekelese,
h) dontest elokeszito szakvelemeny elkeszitese,
i) a biraldbizottsagi jegyzokonyvek, biralati lapok elkeszitese a Biraldbizottsagi tagok 
eszrevetelei, allaspontjanyoman,
j) osszegezes keszitese es megkiildese,
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k) az eljaras eredmenyerol szolo tajekoztato kozzetetelre tortend megkuldese,
1) targyalasos eljarasban a targyalas elokeszitese,
m) szakmai kepviselet Dontobizottsagi eljarasokban.

Lebonyolito felelds tovabba a megbizasi szerzodesben es jelen Szabalyzatban rogzitettek szerint a 
hataskdrebe tartozo valamennyi eljarasi cselekmennyel kapcsolatban keletkezett dokumentumnak es 
adatnak - a Kbt. es egyeb vonatkozo jogszabalyok szerinti - az Elektronikus Kozbeszerzesi 
Rendszerbe torteno, valamint a CoRe-ba torteno feltolteseert, amennyiben a kozbeszerzessel erintett 
szervezeti egyseg a sziikseges adatokat/dokumentumokat reszere megfelelo hataridoben 
megadta/megkuldte.

; ; ■ in. FEJEZET
Altalanos rendelkezesek, alapelvek

Alapelvek
(1) Az Onkormanyzat a Kbt. 5. § (1) bekezdes c) pontja alapjan a Kbt. szemelyi hatalya ala tartozo 
ajanlatkeronek mindsiil, es mint ilyen szervezet, a Kbt. targyi hatalya ala tartozo beszerzesek soran a 
Kbt. rendelkezeseinek maradektalan betartasara kotelezett.
(2) A Kbt. 26. § (1) bekezdeseben szereplo bejelentesi kotelezettseg teljesiteseert a Polgarmesteri 
Hivatal felelds.
(3) Jelen Szabalyzatban hasznalt - kozbeszerzessel, versenyeztetessel osszefuggd - fogaimak, 
kifejezesek tartalma azonos a Kbt.-ben alkalmazott es a torveny ertelmezo rendelkezeseiben rogzitett 
tartalommal.
(4) A kozbeszerzesi es koncesszids beszerzesi eljarast a kozbeszerzesekert felelds miniszter altal 
uzemeltetett egyseges, Elektronikus Kozbeszerzesi Rendszer (a tovabbiakban: EKR) igenybevetelevel 
kell lebonyolitani.

Dokumentalas, iratkezeles
(5) A kozbeszerzesi eljaras soran minden - annak eldkeszitesetol az eljaras alapjan kotott szerzodes 
teljesiteseig - cselekm6nyt, intezkedest irasban, a kozbeszerzesi eljaras elektronikus lefolytatasa eseten 
a vonatkozo jogszabaly szerint elektronikusan kell dokumentalni. Az ajanlatkero es a gazdasagi 
szereplok kozott a kozbeszerzesi eljarassal kapcsolatos, a Kbt.-ben vagy vegrehajtasi rendeleteben 
szabalyozott irasbeli kommunikacio - ha jogszabalybol mas nem kdvetkezik - elektronikus uton, az 
EKR-ben tortenik. Nem kotelezo az ajanlatkero es a gazdasagi szereplok kozott az elektronikus 
kapcsolattartas soran az EKR alkalmazasa a kbzponti beszerzo szerv altal mukodtetett dinamikus 
beszerzesi rendszerben az ajanlatteteli szakasz lefolytatasa vagy elektronikus kataldgus alkalmazasa 
eseten, vagy a kozponti beszerzo szerv altal kotott keretmegallapodas alapjan - a verseny ujboli 
megnyitasaval vagy anelkul - torteno beszerzes megvalositasakor.
(6) A kozbeszerzessel kapcsolatos valamennyi dokumentumot es az EKR-ben szereplo adatokat az 
eljaras lezarasat, illetve a szerzodes teljesiteset koveto dt evig meg kell orizni. Az egyes europai unids 
alapokbol finanszirozott tamogatasok felhasznalasaval megvalosuld projektekhez kapcsolodo 
dokumentumokat a Tamogatasi szerzodesben meghatarozott datumig meg kell orizni. Az orzesrol - a 
papir alapu dokumentumok tekinteteben - a Polgarmesteri Hivatal Iratkezelesi Szabalyzatanak 
eloirasait figyelembe veve az adott kozbeszerzesert felelds szakmai szervezeti egyseg gondoskodik.
(7) Az EKR gondoskodik valamennyi, a rendszerben lefolytatott eljarasi cselekmeny naplozasarol. A 
naplozott adatallomany bejegyzeseit vedeni kell az arra jogosulatlan szemely altali hozzaferestol, 
torlestol, illetve biztositani kell, hogy a napld tartalma a Kbt. 46. § (2) bekezdese szerinti idotartam 
alatt - amennyiben jogszabaly hosszabb iratmegorzesi idot ir elo, az eloirt hosszabb idotartam alatt - a 
jogosult szamara megismerheto es ertelmezheto maradjon.
(8) A Kozbeszerzesi Hatosag, a Gazdasagi Versenyhivatal es a jogszabalyban az adott eljaras 
ellenorzesere feljogositott szerv, valamint jogorvoslati kerelem vagy hivatalboli kezdemenyezes 
benyujtasa eseten a Kozbeszerzesi Dontobizottsag es az eljaro birosag a kozbeszerzesi eljaras iratait az 
EKR-ben megtekintheti. Az iratokhoz valo elektronikus hozzaferest az ajanlatkero kbteles az erre 
jogosult szervnek biztositani. Amennyiben az iratok az EKR-ben nem hozzaferhetoek, vagy - a 
Kozbeszerzesi Hatosag, a kozbeszerzesekert felelds miniszter altal vezetett miniszterium vagy a
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Gazdasagi Versenyhivatal kivetelevel - valamely ellenorzesre jogosult szervezet azt keri, az 
ajanlatkero koteles a kozbeszerzessel kapcsolatos iratokat az ellenorzesre jogosultnak megkiildeni.
(9) Amennyiben a Kozbeszerzesi Hatosag vagy mas illetekes szerv a kozbeszerzessel kapcsolatos 
iratok megkiildeset keri, annak teljesiteseert a kozbeszerzessel erintett szakmai szervezeti egyseg 
vezetoje felelos, a polgarmester es a jegyzo egyideju tajekoztatasa mellett.

Kozbeszerzesi hirdetmenyekfeladasa
(10) A Kozbeszerzesi Ertesitoben, illetve az Europai Unio Hivatalos Lapjaban es a hirdetmenyek 
elektronikus napilapjaban torteno kozzeteteli kbtelezettseget az EKR-en keresztiil elektronikus uton 
torteno feladas formajaban kell teljesiteni.
(11) Amennyiben a Kbt. a kozbeszerzesi eljarassal osszefuggesben hirdetmeny kozzetetelet irja eld, 
ugy a hirdetmenyt - amennyiben a Szabalyzat maskent nem rendelkezik - a Lebonyolito adja fel a 
Kbt. szabalyai szerint.
(12) A kerelmet es mellekleteit - jogszabalyban meghatarozott eseti kivetelekkel - az EKR-ben kell 
letrehozni es az EKR-en keresztiil a Kozbeszerzesi Hatosag reszere megkiildeni. A kozzeteteli 
rendeletben (a kozbeszerzesi es tervpalyazati hirdetmenyek feladasanak, ellendrzesenek es 
kozzetetelenek szabalyairol, a hirdetmenyek mintairdl es egyes tartalmi elemeirol, valamint az eves 
statisztikai osszegezesrol szolo 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet) meghatarozottakon tul a kerelemben 
meg kell adni a kerelmezd elektronikus levelcimet.

IV .FEJEZET
A Kozbeszerzesi eljarasok fajtai

A kozbeszerzesi eljaras fajtaja szerint lehet nyilt eljaras, meghivasos eljaras, innovacids partnerseg, 
targyalasos eljaras, versenyparbeszed, valamint hirdetmeny kozzetetele nelkiili targyalasos eljaras. A 
nyilt es a hirdetmeny nelkiili targyalasos eljaras egyszakaszos, a meghivasos eljaras, az innovacios 
partnerseg, a targyalasos eljaras es a versenyparbeszed tobbszakaszos eljaras.

V . FEJEZET
A Kozbeszerzesi eljarasok biralobizottsaga

(1) A polgarmester a Kbt. 27. § (4) bekezdese alapjan kijeloli a biralobizottsag tagjait. A 
biralobizottsag tagjait ugy kell megvalasztani, hogy az abban resztvevok egyiittesen rendelkezzenek a 
kozbeszerzes targya szerinti szakmai, jogi es penziigyi, valamint kozbeszerzesi szakertelemmel.
(2) A kozbeszerzesi eljarasok eldkeszitesenek korebe tartozo feladatokat az Onkormanyzatnal a 
biralobizottsag tagj ai vegzik.
(3) A biralobizottsag tagjai feladataik ellatasa soran nem utasithatok, allaspontjukat onalloan, 
kizarolag a jogszabalyok, szabalyzatok es szakmai ismereteik figyelembevetelevel alakitjak ki.
(4) A Biralobizottsag tagjai a szakmai kompetenciajuknak, specialis szakertelmiiknek megfelelden 
felelosek a kozbeszerzesi eljarasban kozremukodesiikert. Ennek megfelelden kdtelesek az elokeszites 
es a biralat folyamataban tevekenyen reszt venni, az egyes ajanlatokkal, jelentkezesekkel, a 
hianypdtlasok, felvilagositasok, szamitasi hiba javitasok, aranytalanul alacsony arindoklasok, es egyeb 
aranytalan vallaldsok soran beerkezett dokumentumokkal kapcsolatban felmeriilo szakmai 
kerdesekben a szakteriiletiiknek megfelelden felelosen allast foglalni.
(5) A biralobizottsag eloterjeszti a kozbeszerzesi eljarast megindito felhivast, illetve az eljaras teljes 
dokumentaciojat elfogadasra a Bizottsag reszere.
(6) A biralobizottsag iilese zart. A biralobizottsag akkor hatarozatkepes, ha tagjainak tobb mint a fele 
jelen van, es egyiittesen rendelkeznek a kozbeszerzes targya szerinti szakmai, jogi es penziigyi, 
valamint kozbeszerzesi szakertelemmel.
(7) A biralobizottsag minden tagjanak egy szavazata van. A biralobizottsag a donteseit egyszerii 
szotobbseggel hozza, tagjai a biralati lapokat kiilon-kiilon toltik ki.
(8) A biralat idopontjarol a biralobizottsag tagjait - a biralathoz sziikseges dokumentacio 
megkuldesevel - a Lebonyolito legalabb 2 nappal elobb irasban ertesiti.
(9) A birdldbizottsdg uleserol jegyzokonyvet kell kesziteni, a jegyzokdnyv elkesziteseert a 
Lebonyolito felel.
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(10) A biralobizottsag ul^seit elektronikusan is tarhatja, a biralati lapokat pedig elektronikusan is 
eljuttathatja a Lebonyolitonak.

VI.FEJEZET
A kozbeszerzesi eljarasok tervezese es osszesitese

Eves osszesitett kozbeszerzesi terv
(1) A kozbeszerzesi eljarasok lebonyolitasa soran torekedni kell arra, hogy a lehetb legszelesebb 
korben biztositva legyen a verseny. Ezt szem elott tartva kerulhet meghatarozasra a lefolytatando 
eljaras.
(2) Az Onkormanyzat a kozbeszerzes soran a Kbt.-ben szabalyozott barmely eljarast lefolytathatja, 
amennyiben a torvenyben meghatarozott feltetelek fennallnak.
(3) A Kepviselo-testiilet az Onkormanyzat eves koltsegvetesenek elfogadasat kovetoen, legkesobb 
targyev marcius 31. napjaig a Kbt. 42. § (1) bekezdese szerinti eves osszesitett kozbeszerzesi tervet 
koteles kesziteni a Kbt.-ben meghatarozott adattartalommal. A kozbeszerzesi terv osszeallitasaert a 
Polgarmesteri Hivatal felelos. A kozbeszerzesi tervhez sziikseges adatokat, informaciokat a 
Polgarmesteri Hivatal szervezeti egysegei, az Onkormanyzat intezmenyei es gazdasagi tarsasagai, 
valamint a nemzetisegi onkormanyzatok egyiittesen szolgaltatjak. A kozbeszerzesi tervet a Kepviselo- 
testiilet hatarozattal fogadj a el.
(4) Ajanlatkero a kozbeszerzesi terv osszeallitasa elott „Zdld kozbeszerzesi strategist” keszithet az 
adott evre tervezett kozbeszerzesek tekinteteben.
(5) Amennyiben ev kozben a kozbeszerzesi tervben nem szereplo, vagy a tervben foglaltakhoz 
kepest lenyegesen modositott kozbeszerzesi igeny merul fel, a tervet az igeny, vagy valtozas 
felmeriileset kovetoen haladektalanul modositani kell, megjelolve a modositas indokat is. A 
modositott kozbeszerzesi terv jovahagyasa a Kepviselo-testiilet hataskor& kepezi.
(6) A kozbeszerzesi terv modositasanak elokeszfteseert a Polgarmesteri Hivatal felelos.
(7) A kozbeszerzesi tervet, valamint annak modositasait az elfogadasukat kovetoen a Kbt. 
ertelmeben haladektalanul kozze kell tenni az EKR-ben az ott meghatarozott adattartalommal, es az 
Onkormanyzat honlapjan. A kozzetetelert a Polgarmesteri Hivatal felel.

VILFEJEZET
A kozbeszerzesi eljarasok eldkeszitese es nyilvanossaga

Osszeferhetetlenseg es titoktartas
(1) A Kbt. 25. § szerinti osszeferhetetlenseg fenn nem allasarol a biralobizottsagi tagoknak, az 
eljarasba bevont szemelyeknek, valamint a donteshozo Bizottsag tagjainak irasban - a Szabalyzat 1. 
melleklete szerinti - osszeferhetetlensegi ds titoktartasi nyilatkozatot kell tennie a kozbeszerzesi 
eljarassal kapcsolatos munka megkezdese elott. A nyilatkozatok beszerzeseert a kozbeszerzesi iroda 
vezetoje felelos.
(2) A biralobizottsag tagjainak megbizatasa soran lefolytatott kozbeszerzesi eljarasokban az 
osszeferhetetlenseg fenn nem allasanak biztositasa a biralobizottsag tagjanak, elnokenek feladata es 
feleldssege. Amennyiben barmilyen osszeferhetetlenseg all fenn a biralobizottsag tagjaval szemben, 
ugy azt haladektalanul jeleznie kell a biralobizottsag elnokenek. Amennyiben az osszeferhetetlenseg 
az elnokkel szemben all fenn, azt a polgarmestemek koteles jelezni.
(3) Az osszeferhetetlen szemely az eljaras soran az elokeszitesi, dontesi cselekmenyekben az 
osszeferhetetlenseg fennallasaig nem vehet reszt.
(4) A kozbeszerzesi eljarasban reszt vevo szemelyek az eljaras folyaman titoktartasra kotelesek, a 
felhivas es a dokumentacio felteteleivel kapcsolatban az ajanlattevokkel kulon megbeszeleseket nem 
folytathatnak. A titoktartasi nyilatkozatot az osszeferhetetlensegi nyilatkozattal egyidejuleg kell 
megtenni, a nyilatkozat alairasaval az (1) bekezdesben megjelolt szemelyek megbizasukat kovetoen 
arrol nyilatkoznak, hogy az eljaras soran tudomasukra jutott informaciokkal, adatokkal az 
ajanlattevbket nem segitik, es azokat az eljaras befejezese elott es azt kovetoen jogosulatlan szemely 
tudomasara nem hozzak.
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A becsiilt ertek meghatarozasa
(5) A kozbeszerzesi eljaras eldkeszitese soran a beszerzes becsiilt erteket megfeleld korultekintessel 
kell meghatarozni. A becsiilt drtdk meghatarozasanak modjat es megalapozottsagat irdsban kell 
dokumentalni.
(6) A becsiilt ertek meghatarozasahoz sziikseges Kbt. 28. § (2) bekezdese szerinti vizsgalatok 
lefolytatasaert, es a vizsgalat dokumentalasaert az adott kozbeszerzesert felelos szakmai szervezeti 
egyseg, gazdasagi tarsasag, intezmeny vagy nemzetisegi onkormanyzat vezetoje a felelos.

Kozbeszerzesi eljdrdsok nyilvdnossdga, iratbetekintest jog
(7) A Kbt. 43. § szerinti kotelezo informacioknak az EKR-ben es a CoRe-on es az Onkormanyzat 
honlapjan torteno kozzeteteleert a Polgarmesteri Hivatal felelos.
(8) Iratbetekintesi kerelem eseten az iratbetekintest a Lebonyolito biztositja es bonyolitja le. Az 
iratbetekintesrol jegyzokonyvet kell kesziteni, melyet Lebonyolito keszit el.
(9) A Kbt. 45. § (2) bekezdese szerinti tajekoztatast a Lebonyolito allitja bssze 6s kuldi. meg az 
erintettek reszere.
(10) A Kbt. szerinti iratbetekintest az ajanlatkero az EKR-ben talalhato dokumentumok tekinteteben a 
gazdasagi szereplo kepviseldjenek szemelyes megjelenese utjan biztositja, egyebekben az 
iratbetekintesre a Kbt. szabalyai iranyadok.
(11) A kozbeszerzesi eljaras soran keletkezett iratok foszabaly szerint nyilvanosak. A biralobizottsag 
munkaja nem nyilvanos, a biralobizottsagi iratokat kizarolag jogszabalyban meghatarozott esetekben 
lehet nyilvanossag, illetve harmadik szemely tudomasara hozni.

VIII. FEJEZET
A kozbeszerzesek altalanos szabalyai

A kozbeszerzesi dokumentumok elkeszitese
(1) Az eljarast megindito ajanlati, reszveteli, ajanlatteteli, kbzvetlen reszveteli felhivast, targyalasi 
meghivot (a tovabbiakban: felhivas) az Onkormanyzat erdekeit maradektalanul szem elott tartva a 
Lebonyolito kesziti el.
(2) A felhivast kiegeszito kozbeszerzesi dokumentumok osszeallitasaert a Lebonyolito felelos.
(3) A kozbeszerzesi dokumentumok Kbt. 39. § (1) bekezdese szerinti hozzaferhetove teteleert a 
Lebonyolito felelos.
(4) A kozbeszerzesi muszaki leiras osszeallitasaert az adott kozbeszerzesert felelos szakmai 
szervezeti egyseg, gazdasagi tarsasag, intezmeny vagy nemzetisegi onkormanyzat vezetoje felelos, 
annak osszeallitasat a Lebonyolito koordinalj a.
(5) A kozbeszerzesi muszaki leiras elkeszitesevel kulso szakerto is megbizhatd. A feladat- es 
feleldssegi kort ebbenaz esetben kiilon megbizasi szerzodesben kell rogziteni.

A kozbeszerzesi eljaras meginditdsa
(6) A felhivast es a kozbeszerzesi dokumentumokat a Bizottsag hagyjajova zart iilesen.
(7) A felhivas jovahagyasat megelozoen a kozbeszerzesi eljaras nem indithato meg.

Az ajanlatteteli, illetve reszveteli szakasz esemenyei
(8) Az ajanlatok es a reszveteli jelentkezesek beerkezesere vonatkozd hatarido meghosszabbitasarol 
a Biralobizottsag javaslata alapjan a polgarmester dbnt.
(9) Az eljarast megindito felhivas visszavonasarol a Birdldbizottsag javaslata alapjan a Bizottsag 
dont.
(10) Az erintett gazdasagi szereplok Kbt. 53. § (2) es (3) bekezdese szerinti tajekoztatasaert a 
Lebonyolito felelos.
(11) A felhivas es a kozbeszerzdsi dokumentumok modositasardl a Kbt. szabalyai szerint a 
Biralobizottsag javaslata alapjan a polgarmester dont. A mddositasrol az erintett gazdasagi szereploket 
a Lebonyolito tajekoztatja.
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(12) A Kbt. 56. § szerinti kiegeszfto tajekoztatast a Lebonyolito allitja ossze az erintett 
szakertelemmel rendelkezo Biralobizottsagi tagok allaspontja alapjan.
(13) A kiegeszfto tajekoztatas gazdasagi szereplok reszere torteno megkiildese a Lebonyolito feladata.
(14) A konzultacion, helyszini bejarason torteno szukseg szerinti reszvetel a Lebonyolito, valamint a 
kozbeszerzes targya szerinti szakmai szervezeti egyseg feladata. A konzultacio, helyszini bejaras 
jegyzokonyv formajaban torteno dokumentalasa es a jegyzokonyv erintett gazdasagi szereplok reszere 
torteno megkiildese a Lebonyolito feladata.

Az: ajanlatok es a reszveteli jelentkezesekfelbontasa
(15) Az elektronikusan benyujtott ajanlatok vagy reszveteli jelentkezesek felbontasat az EKR vegzi 
ugy, hogy a bontas idopontjaban az ajanlatok vagy reszveteli jelentkezesek az ajanlatkero szamara 
hozzaferhetove valnak.
(16) Az elektronikusan benyujtott ajanlat vagy reszveteli jelentkezes eseteben a Kbt. 68. § (4)-(5) 
bekezdese szerinti adatokat az EKR a bontas idopontjatol kezdve azonnal elektronikusan - azzal a 
tartalommal, ahogyan azok az ajanlatban vagy reszveteli jelentkezesben szerepelnek - az ajanlattevok 
vagy reszvetelre jelentkezok reszere elerhetove teszi.
(17) Az ajanlatok es reszveteli jelentkezesek felbontasarol es a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdes szerinti 
adatok ismerteteserol az Ajanlatkero jegyzokdnyvet keszit, amelyet a bontastol szamitott bt napon 
beliil megkiild az bsszes ajanlattevonek, illetve reszvetelre jelentkezonek. A hataridd utan beerkezett 
ajanlat vagy reszveteli jelentkezes benyujtasarol szinten jegyzokdnyvet kell felvenni, es azt az bsszes - 
beleertve az elkesett - ajanlattevonek, illetve reszvetelre jelentkezonek megkuldeni.
A bontasi jegyzbkbnyvet, valamint a hataridd utan beerkezett ajanlatrol vagy reszveteli jelentkezesrol 
kesziilt jegyzokdnyvet az EKR rendszeren keresztul a Lebonyolito kuldi meg az ajanlattevoknek, 
illetve reszveteli jelentkezoknek.

A birdlat folyamata, az eljaras eredmenye
(18) Az ajanlatok es reszveteli jelentkezesek Kbt. 69-70. § szerinti elbiralasat a biralobizottsag vegzi. 
A biralati munkat teljeskoruen, irasban kell dokumentalni. A dokumentalasert a Lebonyolito felelos.
(19) Az elbiralas jogszerusegeert, szabalyszerusegeert a biralobizottsag testuletkent felel.
(20) A biralati folyamat soran az ajanlati kotottseg meghosszabbitasa nem minbsul dontesnek, ebben a 
kerdesben a Biralobizottsag allaspontjanak megfeleloen kell eljami, a szukseges eljarasi 
cselekmenyeket a Lebonyolito kbteles intezni.
(21) Amennyiben az ajanlatok, reszveteli jelentkezesek hianyossagainak megallapitasara keriil sor a 
Biralobizottsag reszerol, a Lebonyolito hianypotlasra hivja fel az erintett gazdasagi szerepldket.
(22) A nem egyertelmu kijelentes, nyilatkozat, igazolas tartalmanak tisztazasa erdekeben az erintett 
gazdasagi szereplotbl a Lebonyolito keri meg a felvilagositast.
(23) Az ajanlatban talalhato, ertekelesre kihatd szamitasi hiba javitasara a Lebonyolito hivja fel az 
erintett gazdasagi szerepldket.
(24) A Kbt. 72. § szerinti megalapozo adatokat es indokolast Lebonyolito keri be az Erintett gazdasagi 
szereploktol, a Biralobizottsag altal osszeallitott indoklaskeres kikuldesevel.
(25) A reszvetelre jelentkezesek illetve az ajanlatok ervenytelensegerol szdlo kozbenso dontesrol, az 
ajanlatok elbiralasara rendelkezesre allo idotartam meghosszabbitasardl, valamint a kozbeszerzesi 
eljaras eredmenytelensegerol a polgarmester dont.
(26) Eredmenyes kozbeszerzesi eljarasrol, egyben a kozbeszerzesi eljaras nyerteserol, valamint adott 
esetben a kdvetkezd legkedvezobb ajanlatot tevonek mindsitett szervezetrol vagy szemelyrol a 
biralobizottsag irasbeli szakvelemenye es dontesi javaslata alapjan a Bizottsag nev szerinti szavazassal 
zart iilesen dont.

Tajekoztatas az ajdnlatkeroi dontesekrol
(27) Az irasbeli osszegzest a Lebonyolito kesziti el. .
(28) Az irasbeli osszegzesnek maradektalanul osszhangban kell lennie a donteshozo altal meghozott 
dontessel.
(29) Az irasbeli osszegzest, illetve annak modositasat az erintett gazdasagi szereplok reszere a 
Lebonyolito kuldi meg a Kbt. szabalyai szerint az EKR-en keresztul.
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'' IX. FEJEZET
Sajatos beszerzesi modszerek

Keretmegdllapodasok
(1) Olyan megallapodasok, amelyek meghatarozzak azokat a lenyeges felteteleket, amelyek alapjan 
kesobb az ajanlatkero es az ajanlattevd(k) kozott szerzodeskotesre kerul sor. (Kbt. 104-105. §)

Dinamikus beszerzesi rendszer
(2) A gyakori kozbeszerzesek megvaldsitasara szolgal, melyhez annak teljes idotartama alatt barmely 
olyan gazdasagi szereplo csatlakozhat, amely megfelel az ajanlatkero altal meghatarozott alkalmassagi 
felteteleknek. (Kbt. 106-107. §)

Elektronikus arlejtes
(3) Ezen beszerzesi mddszer soran az ajanlattevok uj, - egyre csokkeno - arakat, illetve az ajanlat 
egyes szamszerusithetd elemeire vonatkozo uj ertekeket ajanlanak. (Kbt. 108. §)
(4) Amennyiben az ajanlatkero elektronikus arlejtest kivan alkalmazni. az eljaras elokeszitese soran 
koteles meggyozodni arrol. hogy az ertekeles altala valasztott modszeret az arlejtes soran torteno 
ujrarangsorolasnal az EKR tamogatja.
(5) Ha nem nyujtottak be az ajanlatteteli hatariddben legalabb ket ajanlatot, es az ajanlatkero az 
eljarast megindito felhivasban jelezte, hogy fenntartja ennek a lehetoseget, dbnthet ugy, hogy nem tart 
elektronikus arlejtest, hanem a benyujtott ajanlat biralataval es ertekelesevel befejezi az eljarast. Ebben 
az esetben donteserol haladektalanul ertesiti az ajanlattevot, az ajanlattevo ajanlati kotottsege az 
ertesites ajanlatkero altali megkiildesevel all be.
(6) Ajanlatkero a kozbeszerzesi eljaras rdszeire vonatkozdan kuldn-kiilon, elterd idopontban is 
lefolytathatj a az elektronikus arlejtest.

Elektronikus katalogusok
(7) Az informacidk bemutatasanak es rendszerezesenek az ajanlattevok szamara kozos, elektronikusan 
kezelhetd formatuma, amelynek benyujtasa olyan esetben kovetelheto meg, amikor az ajanlatkero 
kotelezove teszi az elektronikus kommunikacios eszkozok hasznalatat. (Kbt. 109. §)

X. FEJEZET
A koncesszids beszerzesi eljarasok szabalyai

(1) Koncesszids beszerzesi eljaras eseten a Szabalyzat kozbeszerzesekre vonatkozo eldirasai - VIII. 
fejezet - is megfelelden alkalmazanddk, osszhangban a Kbt. rendelkezeseivel.
(2) A gazdasagi szereplok reszere a Kbt. 118. § (4) es 119. § (3) bekezdese szerinti ertesitest a 
Lebonyolfto kuldi meg.
(3) A targyalas kezdemenyezeserol vagy ujranyitasardl a Bizottsag zart iilesen ddnt.
(4) Az ajanlat ervenytelensegerol a polgarmester ddnt.
(5) Az eljaras eredmenyerol vagy eredmenytelensegerol, illetve a nyertes ajanlattevdrdl a 
biralobizottsag irasbeli szakvelemenye es dontesi javaslata alapjan a Bizottsag nev szerinti szavazassal 
zart iilesen ddnt.
(6) A Kbt. 127. § (4) bekezdese szerinti tajekoztatast a Lebonyolitd kuldi meg az erintett gazdasagi 
szereplo reszere.
(7) Hirdetmeny nelkuli koncesszids beszerzesi eljaras eseten az eljarast megindito felhivast a 
Lebonyolitd kiildi meg a gazdasagi szereploknek.

XLFEJEZET
A szerzodesekkel kapcsolatos rendelkezesek

(1) A szerzodestervezet elkeszitesevel kapcsolatos eljarasrend: Lebonyolitd elektronikusan megkiildi 
az eljarast megindito felhivas tervezetet, valamint a szerzodestervezetet a biralobizottsag tagjainak, es 
a Polgarmesteri Hivatal Jogi Iroda vezetojenek, akik 2 munkanapon beliil velemenyezik azt. A 
biralobizottsag tagjai az eljarast megindito felhivassal osszefuggo velemenyuket/modositasi
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javaslatukat kozvetlenul Lebonyolitonak, a szerzodestervezettel osszefuggo velemenyuket/modositasi 
javaslatukat pedig a Jogi Irodanak kuldik meg. A Jogi Iroda a beerkezett javaslatok alapjan a 
szerzodestervezetet - amennyiben jogi akadalya nines - modositja. A kontrollalt szerzodestervezetet a 
Jogi Iroda kiildi vissza a Lebonyolitonak.
(2) Ajanlatkerd koteles a Kbt. 43. § (1) bekezdes a), b) es c) pontjaban foglaltakat az EKR utjan 
nyilvanosan kbzzetenni, tovabba felelos a szerzodesek. szerzodesmodositasok es a szerzodes 
teljesitesere vonatkozo adatok Kozbeszerzesi Hatosag altal mukodtetett nyilvanos elektronikus 
szerzodestarban (CoRe) tbrteno kozzeteteleert is.
(3) A szerzodeseknek az Onkormanyzat honlapjan torteno kozzeteteleert a kozbeszerzessel erintett 
szakmai szervezeti egysegek vezetoi felelnek.
(4) A kozbeszerzesi eljarasok nyoman megkotott szerzodesekben foglaltak teljesitesenek 
figyelemmel kiserese, a szerzodes modositasanak, felmondasanak, felbontasanak kezdemenyezese, 
amennyiben annak jogi feltetelei fennallnak, a Bizottsag feladata.

XILFEJEZET
A kozbeszerzesek ellenorzese

(1) A kozbeszerzesi eljarasok eldkeszitesenek, lebonyolitasanak es dokumentalasanak a Kbt. es jelen 
Kozbeszerzesi Szabalyzat szerinti vegrehajtasat az Onkormanyzat a belso ellendrzes kereteben 
ellenorzi.
(2) A kozbeszerzesi eljarasok belso ellenbrzeseert a Polgarmesteri Hivatal belso ellendrei feleldsek.
(3) A kozbeszerzesekkel kapcsolatos ellenbrzesi feladatok kulonosen az alabbiakra teijednek ki:

a) a Kbt.-ben eldirt szabalyozasi, tervezesi, adatszolgaltatasi kbtelezettsegek 
teljesitesenek ellenorzese;
b) a kozbeszerzesi eljarasokkal kapcsolatos dokumentalasi kotelezettsegek es a jelen 
szabalyzatban meghatarozottak betartasanak ellenorzese;
c) a kozbeszerzesi eljaras torvenyessegi es szabalyszerusegi ellenorzese.

(4) A belso ellenor soron kivUl ellenorzi azokat a kozbeszerzesi eljarasokat, amelyekben a 
Kozbeszerzesi Hatosag intezkedest foganatositott. A vizsgalat eredmenyet 4 munkanapon beliil 
megkuldi a polgarmesternek es a jegyzonek.
(5) Az ellenorzesekrol kesziilt jegyzokonyvet a polgarmesternek, a jegyzonek es az erintett szakmai 
szervezeti egyseg vezetojenek meg kell kuldeni.
(6) Amennyiben a Kozbeszerzesi Hatosag intezkedest foganatosit a kozbeszerzesi eljaras egyes 
cselekmenyevel kapcsolatban, az errol szolo hatarozatot haladektalanul el kell juttatni a belso 
ellenorhoz.

XHI.FEJEZET
Az europai unios tamogatasbol fmanszirozott kozbeszerzesi eljarasok ellenorzese

(1) A tamogatasi programok kereteben lefolytatasra kerulo kozbeszerzesi eljaras soran az adott 
programozasi idoszakban az egyes europai unios alapokbol szarmazd tamogatasok felhasznalasanak 
rendjerol szolo Korm. rendelet vonatkozo rendelkezeseit kell alkalmazni.
(2) A tamogatasi programok kereteben lefolytatasra kerulo kozbeszerzesi eljarasok eseten a 
kozbeszerzesi dokumentumok illetekes tamogato, kozremukodo vagy ellenorzo szervezet reszere 
tdrteno megkiildeseert a Polgarmesteri Hivatal kozbeszerzessel erintett szakmai szervezeti egysege a 
felelos. Amennyiben a kozbeszerzesi eljaras lebonyolitasaban az Onkormanyzat (mint tamogatast 
igenylo, illetve a kedvezmenyezett) neveben kulso szervezet jar el, a dokumentumok megkiildeseert az 
adott szervezet felelos.

XIV.FEJEZET
A kozbeszerzesekkel kapcsolatos jogorvoslatokszabalyai

(1) A Kbt. 148. § (2) bekezdese szerinti jogorvoslati eljaras meginditasarol es a 151. § (7) bekezdese 
szerinti visszavonasarol a Lebonyolitojavaslatara a Bizottsag dont.
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(2) A Kozbeszerzesi Dontobizottsag elotti jogorvoslati eljarasban - tekintettel a Kbt. 145. § (7) 
bekezdeseben foglaltakra - Ajanlatkerot a polgarmester altal kijelolt szemely vagy szervezet kepviseli.
(3) A Kozbeszerzesi Dontobizottsag vegzesenek es erdemi hatarozatanak birosagi feliilvizsgalatat a 
Bizottsag kezdemenyezheti.

XV.FEJEZET
Kozszolgaltatok kozbeszerzeseire vonatkozo kiilonos szabalyok

Amennyiben az Onkormanyzat a Kbt. 6. § (1) bekezdese szerinti kozszolgaltato minosegeben folytat 
le kozbeszerzesi eljarast, a Szabalyzat altalanos szabalyai, a Kbt., tovabba a kozszolgaltatok 
kozbeszerzeseire vonatkozo sajatos kozbeszerzesi szabalyokrdl szolo 307/2015. (X.27.) Korm. 
rendelet eldirasai az iranyadoak.

XVI. FEJEZET
A tervpdlyazati eljarasokra vonatkozo szabalyok

Amennyiben az Onkormanyzat a Kbt. 3. § 40. pontja szerinti tervpalyazat celjabol folytat le 
kozbeszerzesi eljarast, a Szabalyzat altalanos szabalyai, a Kbt., tovabba a tervpalyazati eljarasokrol 
szolo 310/2015. (X.28.)Korm. rendelet eldirasai az iranyadoak.

XVH. FEJEZET '
Az elektronikus kozbeszerzessel kapcsolatos egyeb szabalyok

(1) Az Onkormanyzat, mint ajanlatkero neveben az EKR-ben tortend regisztraciora a 
Polgarmesteri Hivatal jogosult.
(2) A Polgarmesteri Hivatal latja el az Onkormanyzat reszerol az un. szervezeti superuser 
feladatokat, melynek ertelmeben jogosult az EKR alkalmazasaval kapcsolatos hozzdferesi 
jogosultsagok - eljarasban reszt vevo tovabbi szemelyek reszere tortend - biztositasara is.
(3) A Polgarmesteri Hivatal a Lebonyolitonak is superuser jogosultsagot biztosit annak 
erdekeben, hogy Lebonyolito a feladatait megfeleld hatariddben es jogszeruen ellathassa.

JJ. : XVIII. FEJEZET
Zard rendelkezesek

(1) Az Onkormanyzat kozbeszerzesei bonyolitasaban kozremukodo szervek es szemelyek kotelesek 
a vonatkozo jogszabalyok es jelen Szabalyzat elofrasait attanulmanyozni, ertelmezni es az abban 
foglaltak szerint a toluk elvarhato gondossaggal eljami.
(2) Jelen Szabalyzat 2021. oktober 22. napjan lep hatalyba.
(3) A Szabalyzatban nem szabalyozott kerdesekben a Kbt. es a kapcsolodo jogszabalyok 
rendelkezeseit kell alkalmazni. Amennyiben jelen Szabalyzatban foglaltak es a hatalyos Kbt. eldirasai 
kozott ellentmondas merulfel, ugy a mindenkor hatalyos Kbt. rendelkezesei iranyadoak.

Hatalyos: 2021. oktober 22. napjatol
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1. melleklet

OSSZEFERIIETETLENSEG1 ES TITOKTARTASI 
NYILATKOZAT . / ; \

Alulirott .....................   , mint a Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvaros
Onkormanyzat (szekhely: . 1082 Budapest, Baross u. 63-67.) Ajanlatkerd,

99......................................... ................. ..................... ..........................................
targyu kozbeszerzesi eljaras elbkeszitesebe es lefolytatasaba, dontesebe bevont szemely kijelentem, 
hogy a kozbeszerzesekrol szolo 2015. evi CXLIII. torveny 25. §-aban foglaltakat attanulmanyoztam, 
megertettem, es ez alapjan nyilatkozom, hogy velem szemben az eljaras soran kizard korulmenyek, 
bsszeferhetetlensegi okoknem alhiak fenn.

Kijelentem tovabba, hogy a kozbeszerzesi eljaras soran tudomasomra jutott minden olyan uzleti titkot, 
kozbeszerzesi eljaras soran tett ajanlattal osszefuggo gazdasagi tevekenyseghez kapcsolodo minden 
olyan tenyt, megoldast vagy adatot, amelynek titokban maradasahoz akar az ajanlatkerd, akar 
valamely ajanlattevonek meltanyolhatd erdeke fuzodik, megdrizni tartozom, kiveve a kozerdeku 
adatokat es a kozerdekbol nyilvanos adatokat.

Kotelezettseget vallalok arra, hogy az Ajanlatkerd es a Biralobizottsag munkajat es a donteshozo 
dontesenek elokesziteset lelkiismeretesen, a szakmai tudasomnak megfelelben segitem.

Tudataban vagyok annak, hogy az eljaras eldkeszitese soran olyan informacidkat ismerhetek meg, 
melyek ismerete ajanlattetel vagy reszveteli jelentkezes eseten magaban hordozza a versenytorzitas 
lehetoseget, ezaltal osszeferhetetlenseget eredmenyezhet. Amennyiben ilyen korulmeny all eld, azt 
haladektalanuljelzem az Ajanlatkerd fele.

Kijelentem tovabba, hogy vagyonnyilatkozat-teteli kbtelezettsegemnek eleget tettem.

Kelt: Budapest,........... . .......... .................

alairas

Hatalyos: 2021. oktober 22. napjatol
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A kozpenzek torvenyes es esszeru modon torteno felhasznalasanak, a kozpenzbol 
megvaldsitott beszerzesek dtldthatosaganak es az eselyegyenlosegen alapuld verseny 
megvalosulasanak elosegitesere Budapest Fovdros VIII. keriilet Jdzsefvdros Onkormanyzat 
Kepviselo-testiilete az alabbi Beszerzesi Szabdlyzatot (a tovdbbiakban: Szabalyzat) alkotja:

I. FEJEZET
Altalanos rendelkezesek

(1) Jelen szabalyzat celja, hogy biztositsa:
a) a kozpenzek hatekony felhasznalasat, annak atlathatosagat es nyilvanos 

ellenorizhetoseget,
b) a beszerzesek soran a tisztesseges verseny felteteleinek megteremteset,
c) a kozelseg elvenek alkalmazasat, ezaltal biztositsa a 8. keriileti kis- es 

kozdpvdllalkozdsok beszerzesi eljarasokba vald bekapcsolodasat,
d) ervenyesitse az onkormanyzat klima-es kornyezetvedelmi celkituzeseit,
e) szabalyozza a beszerzesi tevekenyseg egyes szakaszait, valamint egyseges eljarasi es 

donteshozatali rendet alakitson ki.
(2) Jelen szabalyzat hatalya minden olyan beszerzesre kiteijed, ahol Budapest VIII. keriilet 

Jozsefvarosi Onkormanyzat jar el ajanlatkerokent (mint vevo, megrendelo, megbizo, stb.), es 
amely nem eri el a targyevben meghatarozott kozbeszerzesi ertekhatart.

(3) Jelen szabalyzatban meghatarozott beszerzes magaban foglalja a beszerzes muszaki es 
koltsegvetesi elokesziteset, jovahagyasi es engedelyezesi eljarasait, lebonyolitasi 
tevekenyseget az uto- es feliilvizsgalat, illetve a jotallasi es szavatossagi kotelezettsegek 
lezarasaig, illetoleg az ezekbol eredd igenyjogosultsag ervenyesiteseig.

(4) A beszerzesek felso ertekhatara a Kbt. szerinti kozbeszerzesi ertekhatarokkal 
egyenerteku. Az ertekhatar valtozasat az aktualis koltsegvetesi torveny tartalmazza.

(5) A beszerzesi eljaras elokeszitesebe vagy lefolytatasaba barmilyen modon bevont szemely 
haladektalanul koteles irasban tajekoztatni a jegyzot, ha egy adott beszerzes tekinteteben 
barmely szemely vagy szervezet reszerol barmilyen, az eljaras tisztasagat veszelyezteto es az 
1. pontban felsorolt celokat/alapelveket serto cselekmenyt eszlel.

II. FEJEZET
A beszerzes eldkeszitese

(1) Az Onkormanyzat az eves koltsegvetesenek elfogadasat kovetoen, legkesobb targyev 
marcius 31. napjdig a Polgarmesteri Hivatal eves osszesitett beszerzesi tervet koteles 
kesziteni. A beszerzesi tervhez sziikseges adatokat, informacidkat a Polgarmesteri Hivatal 
beszerzesekben erintett szervezeti egysegei szolgaltatjak. A beszerzesi tervet a Polgarmester 
hagyjajova.
(2) Az Onkormanyzat eves beszerzesi tervet a Polgarmesteri Hivatal targyev augusztus 31- 
ig felulvizsgalja. A beszerzesi tervet a Polgarmesterhagyjajova.
(3) A beszerzest kezdemenyezd szervezeti egyseg (iigyosztaly/onallo iroda) elkesziti a 
Szabalyzat 1. sz. melleklete szerinti Beszerzesi Adatlapot, melyet a szervezeti egyseg 
vezetoje ir ala.
(4) A Beszerzesi Adatlapot ellenjegyzi:

a) a Kozbeszerzesi es Palyazatkezelesi Iroda vezetoje annak erdekeben, hogy igazolja 
azt, hogy a rendelkezesre allo informaciok alapjan a beszerzes becsiilt erteke nem 
egybeszamitas koteles, igy nem eri el a Kbt. szerinti kozbeszerzesi ertekhatart;

b) aGazdasagi vezetdapenziigyifedezetigazolasaceljabol;
c) a Jegyzo.

(5) A beszerzest kezdemenyezd szervezeti egyseg elkesziti a Szabalyzat 2. sz. melleklete 
szerinti Ajanlatteteli Felhivast.

Hatalyos: 2021. oktober 22. napjatol
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(6) A Szabalyzat 2. szamu melleklete tartalmazza az Ajanlatteteli Felhivast es annak 
mellekleteit, melyek:

a) Felolvasolap
b) Nyilatkozat
c) Ajanlatteteli nyilatkozat
d) Titoktartasi nyilatkozat
e) Muszaki specifikacio / Feladatleiras
f) Szerzodes tervezet

(7) A Szerzodes tervezetet a Jogi irodanak az Ajanlatteteli Felhivas alairasa elott ellen kell 
jegyeznie.
(8) Az Ajanlatteteli felhivast a Jegyzo ellenjegyzi, a Polgarmester alairja.
(9) Ajanlatteteli felhivas alairasanak feltetele a (4) pont szerint ellenjegyzett Beszerzesi 
Adatlap meglete.
(10) A beszerzesi eljaras elokeszitese soran a beszerzest kezdemenyezo szervezeti egyseg 
dsszegyujt minimum harom potencialis ajanlattevot. A Beszerzesi Adatlapon meg kell jelolni 
a potencialis ajanlattevok listajat.

III. FEJEZET 
A beszerzesi eljaras lefolytatasa

(1) A beszerzesi eljaras - a IV. fejezetben felsorolt beszerzesek kivetelevel - nyilt palyazattal 
tortenik.

(2) Az Ajanlatteteli Felhivast az Onkormanyzat hivatalos honlapjan kozze kell tenni, es 
kozze lehet tenni barmely mas mediumban. A kozzeteteli helyeket a Beszerzesi 
Adatlapon meg kell jelolni. A beszerzest kezdemenyezo szervezeti egyseg az 
Ajanlatteteli Felhivasrol a potencialis ajanlattevoket elektronikus uton ertesiti.

(3) Az Ajanlatteteli Felhivas kozzetetele es az ajanlatteteli hatarido kozott legalabb 10 
napnak el kell telnie. Az ajanlatteteli hatarido indokolt esetben egy alkalommal, 
legfeljebb 15 nappal meghosszabbithatd. Errol' - az indok megjelolesevel - az 
Ajanlatteteli Felhivas kozlesevel megegyezd helyeken es modokon, az eredeti 
ajanlatteteli hatarido lejarta elott legalabb 2 nappal koteles hirdetmenyt megjelentetni.

(4) Az ajanlatkerd az Ajanlatteteli Felhivast az ajanlatteteli hatarido elott visszavonhatja, 
amirol a Ajanlatteteli Felhivas kozlesevel megegyezd helyeken es modon az ajanlatteteli 
hatarido lejarta elott koteles hirdetmenyt megjelentetni.

(5) Az ajanJattevo az ajanlatteteli hatarido lejartaig modosithatja vagy visszavonhatja 
ajanlatat.

(6) Az ajanlatok benyujtasara eloirt forma a Hivatali Kapun/Cegkapun keresztul torteno 
elektronikus benyujtas.

(7) A beerkezett ajanlatokrol az ajanlatteteli hatarido lejartat koveto 3 munkanapon belul a 
beszerzest kezdemenyezo szervezeti egyseg vezetoje, az iigyintezovel kozosen bontasi 
jegyzokonyvet keszit, melynek tartalmaznia kell:
a) a palyazok nevet, szekhelyet vagy lakcimet, gazdasagi tarsasag eseteben 

cegjegyzekszamat,
b) a palyazatok benyujtasanak idopontjat,
c) a palyazatokban megadott ellenszolgaltatast,
d) egyeb fontosnak tartott koriilmenyeket, tenyeket,
e) abontas helyet es idopontjat,
f) a reszt vevo szemelyek nevet es alairasat.

(8) Az ajanlatokat a Biralobizottsag biralja el, a bontasi jegyzokonyv alairasatol szamitott 15 
munkanapon belul.

(9) Az ajanlatkerd - beszerzest kezdemenyezo szervezeti egyseg javaslatara - az elbiralasi 
hataridot egy alkalommal, legfeljebb 15 munkanappal meghosszabbithatja. Az uj

Hatalyos: 2021. oktober22. napjatol
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elbiralasi hataridorol, ennek kovetkezteben az ajanlati kotottseg idotartamanak 
meghosszabbitasarol a kiiro koteles irasban tajekoztatni az osszes palyazot.

(10) A Biralobizottsag tagjait ugy kell megvalasztani, hogy az abban resztvevok - 
egyuttesen rendelkezzenek a beszerzes targya szerinti szakmai, jogi es penziigyi 
szakertelemmel.

(11) Az ajanlatok elbiralasa soran a Biralobizottsag irasban felvilagositast kerhet a 
palyazotol a palyazatban foglaltak pontositasa erdekeben, vagy a palyazotol hianypotlast 
kerhet.

(12) Ervenytelen az ajanlat, ha:
a) az ajanlati felhivasban meghatarozott ajanlatteteli hataridd lejarta utan nyujtottak be,
b) az ajanlattevo hianypotlast kovetoen sem csatolta be az ajanlatteteli felhivasban

meghatarozott nyilatkozatokat, igazolasokat, vagy az valdtlan tartahnunak bizonyul, 
c) az ajanlattevo a hianypotlast kovetoen nem felel meg az ajanlati felhivasban

meghatarozott (pl. alkalmassagi) felteteleknek,
d) az ajanlattevo vagy alvallalkozoja nem felel meg az osszeferhetetlensegi 

kovetelmenyeknek.
(13) A Biralobizottsag az Ajanlatteteli Felhivasban rogzitett szempontok szerint biralja 

el az ajanlatokat, melyrol Biralati jegyzokonyvet keszit. A Biralobizottsag az 
Ajanlatteteli Felhivassal osszhangban a legalacsonyabb osszegu ellenszolgaltatas, vagy 
az osszessegeben legelonyosebb ajanlat kivalasztasara tesz javaslatot a Biralati 
jegyzokdnyvben. A jegyzokonyv tartalmazza az ajanlatok fobb tartalmi elemeinek 
ismerteteset, az osszehasonlitas eredmenyet, a legkedvezobb ajanlat megnevezeset, 
javaslatot a szerzodeskdtesre.

(14) A Biralobizottsag javaslata alapjan a netto 1 millio forint ertekhatar folotti eljaras 
eredmenyerol, valamint a szerzodes megkoteserol a Kepviselo-testiilet Koltsegvetesi es 
Penziigyi Bizottsaga, a netto 1 millio forint ertekhatar alatti eljaras eredmenyerol, 
valamint a szerzodes megkoteserol a Polgarmester dont.

(15) Azajanlattevoketadontestkdvet6 5naponbelulelektronikusleveibenkellertesiteni 
az ajanlatuk sorsardl.

(16) A szerzodeskotes a szerzodesek kotesere vonatkozd hivatali belso szabalyzatok 
(Gazdalkodasi Szabalyzat, Szerzodeskotes rendje, stb.) betartasaval tortenik az eljaras 
nyertesevel, az ajanlatteteli felhivas, a dokumentacio es a palyazat tartalmanak 
megfelelden. Amennyiben az eljaras nyertese visszalep - es az ajanlatkeresben ez a 
kitetel szerepel - akkor az eredmeny kihirdetesekor a nyertes ajanlattevot koveto 
legkedvezobb ajanlatot tevovel lehet megkotni a szerzodest.

(17) A szerzodes felteteleit egyoldaluan megvaltoztatni nem lehet. A szerzodo felek a 
szerzodest csak es kizarolag kozos megegyezessel, irasban, a lejarati hataridd eldtti napig 
bezarolag, az iranyado jogszabalyok betartasa mellett jogosultak modositani. Az 
Onkormanyzat altal kotott szerzodes modositasat a Polgarmester hagyjajova.

IV. FEJEZET
Palyaztatas nelkiili beszerzesek

(1) Nem kell nyilt palyazatot kiimi:
a) ha a kepviselo-testiilet egyedi esetben ennek megfelelo hatarozatot hozott,
b) a kbtelezettsegvallalo altal elore nem lathato okbol eloallt siirgosseg eseten, 
c) ha a beszerzes a kdzbeszerzesrol szolo torvenyben (9. § vagy 111. §) meghatarozott 

kiveteli korbe tartozik,
d) a szerzodes egy meghatarozott gazdasagi szereplovel kotheto meg, mivel annak celja 

egyedi muveszeti alkotas vagy miiveszi eloadas letrehozasa, megszerzese,
e) a szerzodes muszaki-technikai sajatossagok vagy kizarolagosjogok vedelme miatt 

kizarolag egy gazdasagi szereplovel, szemellyel kotheto meg, felteve, hogy a verseny 
hianya nem annak kbvetkezmenye, hogy a beszerzes targyat a versenyt indokolatlanul 
sziikito modon hataroztak meg;

■■■<■33^
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f) ha a beszerzes targya szakertoi, igazsagiigyi szakertoi megbizas, vagy kozbeszerzesi 
eljarasokhoz, palyazatokhoz kapcsolddo szakmai biralobizottsagi tag megbizasa;

g) ha a fizetesi kotelezettseg elozetesen meghirdetett tanfolyamra, kepzesre, 
konferenciara tortenojelentkezessel kapcsolatos,

h) ha a szerzodes targya szemelyhez kotott, bizalmi jellegu szolgaltatas teljesitese 
(kulondsen szemelyi kommunikacios tanacsado, szemelyi tolmacsolas, kepzesre, 
oktatasra vonatkozo, vezetoi es szemelyisegfejlesztesi tanacsadasi vagy foglalkozas- 
egeszsegiigyi szolgaltatas),

i) az esetileg brutto 500.000 Ft-ot meg nem halado anyag-, aru- es szolgaltatas 
beszerzes eseten, kuldnos tekintettel a kis erteku targyi eszkozok es egyeb keszletek, 
uzemeltetesi szolgaltatasok, reprezentacios es egyeb dologi kiadasok.

(2) Palyaztatas nelkuli beszerzesek eseten Beszerzesi Adatlap es szerzodestervezet, vagy az 
esetileg brutto 500.000 Ft-ot meg nem halado anyag-, aru- es szolgaltatas eseten 
megrendelo kesziil.

" V. FEJEZET
Zaro rendelkezesek

(1) Az Onkormanyzat beszerzesei bonyolltasaban kozremukodok kbtelesek a vonatkozo 
jogszabalyok es jelen Szabalyzat eloirasait attanulmanyozni, ertelmezni es az abban foglaltak 
szerint a toliik elvarhato gondossaggal eljami.
(2) Az Onkormanyzat beszerzesi tevekenysege ellatasat a Kepviselo-testulet Koltsegvetesi 
es Penziigyi Bizottsaga a polgarmester altal negyedevente, targynegyedevet koveto honapban 
eloterjesztett tajekoztatoja utjan ellenorzi.
(3) Jelen Szabalyzat 2021. okt6ber 22. napjan lep hatalyba. Rendelkezeseit a hatalyba 
lepeset kovetoen megkezdett dnkormanyzati beszerzesekre, beszerzesi eljarasok lefolytatasara 
kell alkalmazni.
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l.sz. melleklet

Jozsefvarosi
Polgarmesteri Hivatal

BESZERZESI ADATLAP 

kozbeszerzesi ertekhatart el nem erd beszerzeshez

Az eljaras megnevezese .................... targyu kozbeszerzesi ertekhatart el nem erd 
beszerzesi eljaras

A beszerzes targya arubeszerzes vagy epitesi beruhazas vagy szolgaltatas 
megrendelese

Varhato koltsegigeny Netto..................Ft+ Afa

A beszerzes mennyisege

Eldzetes kotelezettsegvallalas 
(szerzodes - opcionalis)

A szerzodes meghatarozasa

A szerzodes lejarta

A telj esites helye

A kotelezettsegvallalasra 
vonatkozo onkormanyzati 
rendelet vagy kepviseld- 
testiileti hatarozat szama
Kezdemenyezd szervezeti 
egyseg

Nyilt palyazat eseten a 
kozzeteteli helyek

www.jozsefvaros.hu
Jozsefvaros hivatalos facebook oldala 
......................................(egyeb kozzeteteli helyek megjelblese)

Nyilt palyazat eseten legalabb 
3 potencialis ajanlattevo 
megnevezese

Nyilt palyazat eseten
Biralobizottsag tagjai

(jogi szakertelem)

(penziigyi szakertelem)

(szakmai szakertelem)

Kozbeszerzesi es
Palyazatkezelo Iroda
ellenjegyzese

A rendelkezesre allo informaciok alapjan jelen beszerzes becsiilt 
erteke nem egybeszamitas koteles, igy nem eri el a Kbt. szerinti 
kozbeszerzesi ertekhatart.

............................................................................. (alairas)
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Penzugyi fedezet igazolas megnevezese)
....... .  (koltsegvetesi eloiranyzat

Gazdasagi vezeto
ellenjegyzese

.....................  .(alairas)

Jegyzd ellenjegyzese

Budapest, 20........... .

kezdemenyezo szervezeti egyseg vezetojenek alalrasa
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2. sz. melleklet

AJANLATTETEL1 FELH1VAS .. /

a„ ” targyu kozbeszerzesi
ertekhatart el nem ero beszerzesi eljarasban

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat kozbeszerzesi 
ertekhatart el nem ero beszerzesi eljarast hirdet meg, amelyben ajanlattevokent felkeri 
Ont, illetve az On altal vezetett szervezetet:

1. Az ajanlatkerd neve, cime, telefonszama, e-mail cime:

BUDAPEST FOVAROS VIII. KERULET JOZSEFVAROS1 
ONKORMANYZAT
(a tovabbiakban: Ajanlatkerd)
Cim: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Tel:

; 'E-mail: ; ' / /

2. Az ajanlatkerd altal a szerzodeshez rendelt elnevezes:

3. Ajanlat targya, muszaki tartalmanak rovid leirasa (reszletesen az 5. szamu 
mellekletben):

4. A szerzodes teljesitesi hatarideje (ev/hd/nap):

5. A teljesites helye:

6. Az ajanlatkerd penziigyi ellenszolgaltatasanak feltetele:

7. Annak meghatarozasa, hogy az ajanlattevo tehet-e tobbvaltozatu ajanlatot:
Ajanlattevo tehet / nem tehet tobbvaltozatu ajanlatot. (a nem kivdn resz torlendo)

8. Annak meghatarozasa, hogy az ajanlattevo a beszerzes targyanak egy reszere 
tehet-e ajanlatot:

Ajanlatkerd targyi beszerzesi eljaras vonatkozasaban lehetove teszi / nem teszi 
lehetove reszajanlatok tetelet. (a nem kivdn resz torlendo)

9. Az ajanlatok elbiralasanak szempontja:
Ajanlatkerd az ajanlatokat a legalacsonyabb ar elve szerint biralja el.

^vagy <
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Ajanlatkerd az ajanlatokat a legjobb ar-ertek arany ertekelesielv szerint biralja el.

Reszszempont Sulyszam
(a nem kivan resz torlendo)

10. Kizaro okok
Ajanlattevo kizarasra kerul, amennyiben az alabbi kizaro okok barmelyike vele 
szemben fennail:
Az eljarasban nem lehet ajanlattevo, reszvetelre jelentkezo, alvallalkozo, es nem vehet 
reszt alkalmassag igazolasaban olyan gazdasagi szereplo, aki

a) az alabbi buncselekmenyek valamelyiket elko vette, es a buncselekmeny 
elkovetese az elmult dt evben jogerds birosagi iteletben megallapitast nyert, amig a 
buntetett eloelethez fuzodo hatranyok alol nem mentesult:

aa) a Bunteto Torvenykonyvrol szolo 1978. evi IV. torveny (a tovabbiakban: 1978. 
evi IV. torveny), illetve a Bunteto Torvenykonyvrol szolo 2012. evi C. torveny (a 
tovabbiakban: Btk.) szerinti bunszervezetben reszvetel, ideertve a buncselekmeny 
bunszervezetben torteno elkoveteset is;

ab) az 1978. evi IV. torveny szerinti vesztegetes, befolyassal uzerkedes, befolyas 
vasarlasa, vesztegetes nemzetkozi kapcsolatokban, befolyas vasarlasa nemzetkozi 
kapcsolatokban, hutlen kezeles, hanyag kezeles, illetve a Btk. XXVII. fejezeteben 
meghatarozott komipcids buncselekmenyek, valamint a Btk. szerinti hutlen kezeles 
vagy hanyag kezeles;

ac) az 1978. evi IV. torveny szerinti koltsegvetesi csalas, europai kozossegek 
penziigyi erdekeinek megsertese, illetve a Btk. szerinti koltsegvetesi csalas;

ad) az 1978. evi IV. torveny, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmeny, valamint 
ehhez kapcsolodd felbujtas, bunsegely vagy kiserlet;

ae) az 1978. evi IV. torveny, illetve a Btk. szerinti penzmosas, valamint a Btk. 
szerinti terrorizmus finanszirozasa;

aj) az 1978. evi IV. torveny, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a 
Btk. szerinti kenyszermunka;

ag) az 1978. evi IV. torveny, illetve a Btk. szerinti versenyt korlatozd megallapodas 
kozbeszerzesi es koncesszios eljarasban;

ah) a gazdasagi szereplo szemelyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz 
hasonlo buncselekmeny;

b) egy evnel regebben lejart ado-, vamfizetesi vagy tarsadalombiztositasi 
jarulekfizetesi kotelezettsegenek nem tett eleget, kiveve, ha tartozasat es az esetleges 
kamatot es birsagot az ajanlat vagy reszveteli jelentkezes benyujtasanak idopontjaig 
megfizette vagy ezek megfizetesere halasztast kapott;

c) vegelszamolas alatt all, vonatkozasaban csodeljaras elrendeleserol szolo birosagi 
vegzest kozzetettek, az ellene inditott felszamolasi eljarast jogerdsen elrendeltek, 
vagy ha a gazdasagi szereplo szemelyes joga szerinti hasonlo eljaras van folyamatban, 
vagy aki szemelyes joga szerint hasonlo helyzetben van;

d) tevekenyseget felfuggesztette vagy akinek tevekenyseget felfiiggesztettek;
e) gazdasagi, illetve szakmai tevekenysegevel kapcsolatban buncselekmeny 

elkovetese az elmult harom even beltil jogerds birosagi iteletben megallapitast nyert;
fi eseteben az ajanlatkerd bizonyitani tudja, hogy az adott eljarasban megkiserelte 

jogtalanul befolyasolni az ajanlatkerd donteshozatali folyamatat, vagy olyan bizalmas 
informaciot kiserelt megszerezni, amely jogtalan elonyt biztositana szamara a 
beszerzesi eljarasban, vagy korabbi beszerzesi eljarasbol ebbbl az okbol kizartak, es a 
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kizaras tekinteteben jogorvoslatra nem keriilt sor az erintett beszerzesi eljaras 
lezarulasatol szamitott harom evig;

g) tekinteteben a kovetkezo feltetelek valamelyike megvalosul:
ga) nem az Europai Unio, az Europai Gazdasagi Terseg vagy a Gazdasagi 

Egyuttmukodesi es Fejlesztesi Szervezet tagallamaban, a Kereskedelmi 
Vilagszervezet kozbeszerzesi megallapodasban reszes allamban vagy az EUMSZ 198. 
cikkeben emlitett tengerentuli orszagok es teriiletek barmelyikeben vagy nem olyan 
allamban rendelkezik adoilletoseggel, amellyel Magyarorszagnak kettos adozas 
elkeruleserol szolo egyezmenye van, vagy amellyel az Europai Unionak ketoldalu 
megallapodasa van a kozbeszerzes teren,

gb) olyan szabalyozott tozsden nem jegyzett tarsasag, amely a penzmosas es a 
terrorizmus finanszirozasa megelozeserol es megakadalyozasarol szolo 2007. evi 
CXXXVI. torveny 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tenyleges 
tulajdonosat nem kepes megnevezni, vagy

gc) a gazdasagi szereploben kozvetetten vagy kozvetlenul tobb, mint 25%-os 
tulajdoni resszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi szemely vagy 
szemelyes joga szerint jogkepes szervezet, amelynek tekinteteben a kb) alpont szerinti 
feltetel fennall;

i) harmadik orszagbeli allampolgar Magyarorszagon engedelyhez kotott 
foglalkoztatasa eseten a munkaugyi hatosag altal a munkaugyi ellenorzesrol szolo 
1996. evi LXXV. torveny 7/A. §-a alapjan ket evnel nem regebben jogerdre 
emelkedett kozigazgatasi ~ vagy annak felulvizsgalata eseten birosagi - hatarozatban 
megallapitott es a kozponti koltsegvetesbe torteno befizetesre kotelezessel vagy az 
idegenrendeszeti hatosag altal a harmadik orszagbeli allampolgarok beutazasarol es 
tartozkodasarol szolo torveny szerinti kozrendvedelmi birsaggal sujtott 
jogszabalysertest kovetett el.

Igazolas modja: az ajanlatteteli felhivas 2. szamu melleklete szerinti nyilatkozat 
(cegszeru) alairasaval.

11. Alkalmassagi kovetelmenyek:

Az ajanlattevok penziigyi-gazdasagi alkalmassaganak megitelesehez sziikseges adatok 
es a megkovetelt igazolasi mod:
P.l ;

Az ajanlattevok penziigyi-gazdasagi alkalmassaganak minimumkdvetelmenye(i):
P.l V:;

Az ajanlattevok muszaki-szakmai alkalmassaganak megitelesehez sziikseges adatok 
es a megkovetelt igazolasi mod:
M.1.

Az ajanlattevok muszaki-szakmai alkalmassaganak minimumkdvetelmenye(i): 
M.!.

12. Hianypotlasi lehetoseg:
Ajanlatkero a hianypotlas lehetoseget teljes korben biztositja.

13. Ajanlatteteli hataridd:
..................   ev ............... honap ......... nap .................ora
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14. Az ajanlat benyujtasanak helye, modja:
Az ajanlatot elektronikus uton cegkapun/hivatali kapun keresztul kell benyujtani a 
Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvaros Onkormanyzata
.............   reszere. Targykent kerem megjeleniteni:

15. Az ajanlattetel nyelve: magyar

16. Az ajanlatok felbontasanak helye, ideje, szerzodeskotes tenezett idopontja:
Bontas helye: az illetekes hivatali szeryezeti egyseg megjelolt hivatali helyisege

Bontas idopontja: ev, honap, nap, ora

A szerzodeskotes tervezett idopontja: ev,honap,nap

17. Az ajanlatok felbontasanjelenletrejogosultak:
Az ajanlatkerd targyi beszerzesi eljarasban ajanlattevok vagy ajanlattevok eljaro 
kepviseloinek j elenletet biztositja.

18. Az ajanlati kotottseg minimalis idotartama:
Ajanlatteteli hataridotol szamitott...... nap.

19. Az eljarasban lehet-e targyalni, vagy a benyujtott ajanlatokat targyalas 
nelkiil biraljak el:

Jelen eljarasban benyujtott ajanlatokat az ajanlatkerd targyalas utjan biralja el.

A targyalas idopontja: .......... ev............honap ........... nap .......... ora

A targyalas helyszine:

Ajanlatkerd rogziti, hogy a szerzodeses, penziigyi es egyeb feltetelekrol, valamint 
muszaki kerdesekrol egyszerre kivan targyalni az ajanlattevokkel, azzal, hogy 
ajanlattevok vegleges ajanlatokat irasban zart boritekban kotelesek atadni 
(amennyiben ajanlatkerd a targyalason fgy rendelkezik) az ajanlatkeronek, aki a 
vegleges ajanlatokat meg a targyalason ismerteti. Ajanlatkerd felhfvja az ajanlattevok 
figyelmet, hogy amennyiben a targyalason nem vesznek reszt, ajanlatuk ervenyessege 
eseten az ajanlatuk az ajanlatteteli hatarido lejartakor, az ajanlatok bontasakor 
ismertetett ajanlati araval kerul biralatra.

A targyalason ajanlattevot a neveben nyilatkozattetelre es kdtelezettsegvallalasra 
jogosult (azaz cegjegyzesre, vagy cegjegyzesre jogosult szemelytdl meghatalmazassal 
rendelkezd) szemelynek kell kepviselnie.

20. A dokumentacio rendelkezesre bocsatasanak modja, hatarideje, beszerzesi 
helye es penziigyi feltetelei:

Ajanlatkerd targyi beszerzesi eljarasban ktilon dokumentacidt keszit / nem keszit. (a 
nem kivan resz torlendo)

21. Amennyiben a szerzodes EU alapokbol finanszirozott projekttel es/vagy 
programmal kapcsolatos, ugy annak megjelolese:
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Targyi beszerzesi eljaras az EU alapokbol finanszirozott projekttel es/vagy 
programmal.kapcsolatos / nem kapcsolatos. (a nem kivdn resz torlendo)

22. Egyeb informaciok:

a) Az ajanlat - tartalomjegyzeket kdveto - elso oldalakent felolvasolap szerepeljen, 
amelyben kozolni kell az ertekeles ala keriilo adatokat az ajanlatteteli felhivashoz 
mellekelt mintaban meghatarozottak szerint. Az ajanlati arat netto es brutto 
osszegben is meg kell adni.

b) Az ajanlatot pdf. formatumban, minden oldalon cegszeruen alairva kell benyujtani 
az ajanlatteteli felhivasban megjelolt idopontig es modon.

c) A benyujtott ajanlatnak az alabbi formal kovetelmenyeknek kell megfelelnie:

d) Ervenytelen az ajanlat, ha az Ajanlattevo a jelen felhivasban meghatarozott kizaro 
okokhatalya alatt all.

e) Az ajanlatnak tartalmaznia kell ajanlattevo alabbi iratait:

- az ajanlatteteli felhivas megkiildesenek idopontjanal 60 napnal nem regebbi 
cegkivonat masolati peldanya, amennyiben a cegkivonat szerint el nem biralt 
modositas van folyamatban, az esetleges valtozasbejegyzesi kerelem a cegbirosag 
erkeztetd belyegzdjevel ellatott masolati peldanya; egyeni vallalkozd eseteben a 
vallalkozoi igazolvany masolata;

- az ajanlatot alairo valamennyi szemely ervenyes alairasi cimpeldanyanak vagy 
cimmintajanak masolata.

f) Az ajanlatok osszeallitasaval es benyujtasaval kapcsolatban felmeriilt osszes 
koltseg az ajanlattevot terheli.

g) Amennyiben valamely igazolas vagy nyilatkozat nem magyar nyelven keriil 
benyujtasra, magyar nyelvu forditasa is csatolando.

22. Ajanlatteteli felhivas www.jozsefvaros.hu oldalon torteno 
megjelentetesenek idopontja:

Budapest. 202........... .......

polgarmester
Budapest, 202............... . ?

Ellenjegyezte 

jegyzd
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Az ajanlatteteli felhivas 1. sz- melleklete

Felolvasolap

Ajanlattevo neve:

Ajanlattevo szekhelye:

Adoszama:

Telefon:

E-mail:

Kijelolt kapcsolattarto:.

Kij elolt kapcsolattarto elerhetosege 
(telefon, e-mail):

Az ajanlattevo altal adott arajanlat 
(netto Ft + Afa = brutto Ft):

netto: Ft

Afa: Ft ■

brutto: Ft

Kelt: .....................  ........

cegszeru alairas
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Azajdnlattetelifelhivds2.sz.tnelleklete

Nyilatkozat

„ ” targyu, kbzbeszerzesi ertekhatart el nem erb beszerzesi
eljarasban

Aluh'rott.................................tarsasag (ajanlattevb), melyet kepvisel:

az alabbi nyilatkozatot tessziik:

Nem allnak fenn velem / velunk szemben az alabbi kizarb okok, mely szerint nem lehet 
ajanlattevb, aki:
Az eljarasban nem lehet ajanlattevb, reszvetelre jelentkezb, alvallalkozb, es nem vehet reszt 
alkalmassag igazolasaban olyan gazdasagi szereplb, aki
a) az alabbi buncselekmenyek valamelyiket elkbvette, es a buncselekmeny elkbvetese az 
elmult bt evben jogerbs birbsagi iteletben megallapftast nyert, amig a biintetett elbelethez 
fuzbdb hatranyok alblnem mentesult:
aa) a Buntetb Tbrvenykbnyvrbl szblb 1978. evi IV. tbrveny (a tovabbiakban: 1978. evi IV.
tbrveny), illetve a Buntetb Tbrvenykbnyvrbl szblb 2012. evi C. tbrveny (a tovabbiakban: 
Btk.) szerinti bunszervezetben reszvetel, ideeitve a buncselekmeny bunszervezetben tbrtenb 
elkbveteset is;
ab) az 1978. evi IV. tbrveny szerinti vesztegetes, befolyassal iizbrkedes, befolyas vasarlasa, 
vesztegetes nemzetkbzi kapcsolatokban, befolyas vasarlasa nemzetkbzi kapcsolatokban, 
hutlen kezeles, hanyag kezelbs, illetve a Btk. XXVII. fejezeteben meghatarozott korrupcibs 
buncselekmenyek, valamint a Btk. szerinti hutlen kezeles vagy hanyag kezeles;
ac) az 1978. bvi IV. tbrveny szerinti kbltsegvetesi csalas, eurbpai kbzbssegek penziigyi 
erdekeinek megsbrtese, illetve a Btk. szerinti kbltsegvetesi csalas;
ad) az 1978. evi IV. tbrveny, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmeny, valamint ehhez 
kapcsolbdb felbujtas, bunsegely vagy kiserlet;
ae) az 1978. evi IV. tbrveny, illetve a Btk. szerinti penzmosas, valamint a Btk. szerinti 
terrorizmus finanszirozasa;
af) az 1978. evi IV. tbrveny, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. 
szerinti kenyszermunka;
ag) az 1978. evi IV. tbrveny, illetve a Btk. szerinti versenyt korlatozb megallapodas 
kbzbeszerzbsi es koncesszibs eljarasban;
ah) a gazdasagi szereplb szemelyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonlb 
buncselekmeny;
b) egy bvnel regebben lejart ado-, vamfizetesi vagy tarsadalombiztositasi jarulekfizetesi 
kbtelezettsegenek nem tett eleget, kiveve, ha tartozasat es az esetleges kamatot es birsagot az 
ajanlat vagy reszveteli jelentkezes benyujtasanak idbpontjaig megfizette vagy ezek 
megfizetesere halasztast kapott;
c) vegelszamolas alatt all, vonatkozasaban csbdeljaras elrendeleserbl szblb birbsagi vegzest 
kbzzetettek, az ellene inditott felszamolasi eljarast jogerbsen elrendeltek, vagy ha a gazdasagi 
szereplb szemelyes joga szerinti hasonlb eljaras van folyamatban, vagy aki szemelyes joga 
szerint hasonlb helyzetben van;
d) tevekenyseget felfuggesztette vagy akinek tevekenyseget felfuggesztettek;
e) gazdasagi, illetve szakmai tevekenysegevel kapcsolatban buncselekmeny elkbvetese az 
elmult harom even belul jogerbs birbsagi iteletben megallapftast nyert;
f) eseteben az ajanlatkerb bizonyitani tudja, hogy az adott eljarasban megkiserelte jogtalanul 
befolyasolni az ajanlatkerb dbnteshozatali folyamatat, vagy olyan bizalmas informacibt 
kiserelt megszerezni, amely jogtalan elbnyt biztositana szamara a beszerzesi eljarasban, vagy 
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korabbi beszerzesi eljarasbol ebbol az okbol kizartak, es a kizaras tekinteteben jogorvoslatra 
nem keriilt sor az erintett beszerzesi eljaras lezarulasatol szamitott harom evig;
g) tekinteteben a kovetkezo feltetelek valamelyike megvalosul:
ga) nem az Europai Unio, az Europai Gazdasagi Terseg vagy a Gazdasagi Egyuttmukodesi es 
Fejlesztesi Szervezet tagallamaban, a Kereskedelmi Vilagszervezet kozbeszerzesi 
megallapodasban reszes allamban vagy az EUMSZ 198. cikkeben emlitett tengerentuli 
orszagok es teriiletek barmelyikeben vagy nem olyan allamban rendelkezik adoilletoseggel, 
amellyel Magyarorszagnak kettos adozas elkeriileserol szolo egyezmenye van, vagy amellyel 
az Europai Unionak ketoldalu megallapodasa van a kozbeszerzes teren,
gb) olyan szabalyozott tozsden nem jegyzett tarsasag, amely a penzmosas es a terrorizmus 
finanszirozasa megelozeserol es megakadalyozasarol szolo 2017. evi LIII. torveny 3. § 38. 
tenyleges tulajdonos pont a)-d) alpontja szerinti tenyleges tulajdonosat nem kepes 
megnevezni, vagy
gc) a gazdasagi szereploben kozvetetten vagy kbzvetlenul tbbb, mint 25%-os tulajdoni resszel 
vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi szemely vagy szemelyes joga szerint jogkepes 
szervezet, amelynek tekinteteben a gb) alpont szerinti feltetel fennall;

Nyilatkozom, hogy az altalam kepviselt szervezet az allamhaztartasrol szolo 2011. evi 
CXCV. torveny 41.§ (6) bekezdese szerint atlathato szervezetnek minosul, figyelemmel a 
torveny l.§ 4. pontjara.

Kelt:

cegszeru alairas
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Az ajanlatteteli felhivds 3. sz> melleklete

Ajanlatteteli Nyilatkozat 

. .............. . ........... . ............. . ..............................
targyu kozbeszerzesi ertekhatart el nem ero beszerzesi eljaras vonatkozasaban

Alulirott ............... ................... mint a ........................... ajanlattevo (szekhely:
....................... ) .................... (kepviseleti jogkor/titulus megnevezese) az ajanlatteteli 
felhivasban foglalt valamennyi formal es tartalmi kovetelmeny, utasitas, kikotes es muszaki 
leiras gondos attekintese utan az alabbi nyilatkozatot tessziik:

1. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitetelt tettunk ajanlatunkban, ami ellentetben van 
ajanlatteteli felhivassal, vagy annak mellekleteivel, illetve azok barmely feltetelevel, 
akkor az ajanlatunk ervenytelen.

2. Kijelentjuk, hogy amennyiben, mint nyertes ajanlattevo kivalasztasra kerulunk, a 
szerzodest megkotjiik, tovabba az ajanlatteteli felhivasban, annak meltekleteiben rbgzftett 
szolgaltatast ajanlatban meghatarozott dijert szerzodesszeriien teljesitjiik.

3. Tudataban vagyunk annak, hogy kozds ajanlat eseten a kozosen ajanlatot tevok szemelye 
nem valtozhat sem a beszerzesi eljaras, sem az annak alapjan megkdtdtt szerzodes 
teljesitese soran. Annak is tudataban vagyunk, hogy a kozds ajanlattevok egyetemlegesen 
feleldsek mind a beszerzesi eljaras, mind az annak eredmenyekent megkdtdtt szerzodes 
teljesitese soran.

4. Kijelentjuk, hogy az Onkormanyzat klimavedelmi intezkedesi tervet megismertuk, a 
szerzodes teljesitese soran az intezkedesi tervben foglaltaknak megfeleldenjarunk el.

Kelt:...........................................

cegszerii alairas
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Az ajanlattetelifelhivds 4. sz> melleklete

Titoktartasi Nyilatkozat

targyu 
kozbeszerzesi ertekhatart el nem ero beszerzesi eljarasban.

1. Alulirott ................................. , mint a ........................... ajanlattevo (szekhely:
................. ) .................... (kepviseleti jogkor/titulus megnevezese) nyertessegem
eseten tudomasul veszem, hogy az „ ” targyu kozbeszerzesi ertekhatart el
nem ero beszerzesi eljarasban foglalt feladataim ellatasa soran a tudomasomra jutott, 
bizalmasnak tekintett informacidkat titokkent kezelem, azokat illetektelen szemelynek 
nem adorn at, nem teszem hozzaferhetove, nem hozom illetektelen szemely vagy a 
nyilvanossag tudomasara.

2. Vallalom, hogy a bizalmas informacidkat vagy azok reszeit magam vagy illetektelen 
szemelyek hasznara nem alkalmazom, abbol felhatalmazas nelkiil mas bizalmas 
informaciot nem keszitek, felhatalmazas nelkiil az adatot nem masolom, nem 
sokszorositom, abbol kivonatot nem keszitek, illetve ezek tartalmanak rogzitesere 
semmifele technikai vagy mas eszkozt nem alkalmazok..

3. Tudomasul vettem, hogy a bizalmas informaciot tartalmazd adathordozot a megismeresi 
jog megszunesekor (pl. szerzodesben foglaltak teljesitese, a munkaltatoval fennallo 
jogviszonyom megszunese stb.) ajanlatkerok reszere koteles vagyok atadni.

4. Tudomasul vettem, hogy a titoktartasi kotelezettseg a szerzodes lejaratat kovetden is a 
vonatkozo jogszabalyban meghatarozott ideig, de legalabb ot evig terhel.

5. Tudomasul vettem, hogy a nyilatkozatban foglaltak megszegese miatt ajanlatkerok 
karteritesi es/vagy egyeb igenyt ervenyesithetnek velem szemben.

Kelt: .........................................................

cegszeru alairas
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Az ajanlatteteli felhivas 5. sz> melleklete

Muszaki specifikacid / Feladatleiras

Az ajanlatteteli felhivas 6. sz. melleklete

Szerzod^s tervezet
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