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Zékény Kijzség Onkormén
yzata Képviselé-testﬁlete
a k02pe’nzek ésszerﬁ fel
étléﬂlatéségénak és széles
hasznélaisa
kérﬁ nyilvénos ellenériz
hetéségének megteremtése
, tovébbé a

felelésSégi rendjét; a kézbes
zerzési eljérés dokumentélés
i rendjét; a2 eljérés sorén
déntésekért felelés személyt,
1102011
szeme’lyeket, vagy testﬁlete
t.

a) émbeszerze’sére,

b) épl'tési béruhézaiséra,

c) épite’si koncessziéjéra,
_ d) szolgéltatés megrendeIésé
re,
e) szolgéItatésikoncessziéj
éra,
amelyek vonatkozéséban
a Kbt. versenyeztetést fr
016 és a kézbeszerzési ért
ékhatérok az’t

kb'vetkezévalamelyik munk
a megrendelése (és étvétele)
a2 ajénlatkéré részérél:
ha) a Kszb'eszerzési 16117611
31 1. mellékletében felsor
olt ‘tevékenységek egyikéhez
kapcsolédé munka kivite
lezése vagy kivitelezése
és
101
101
1
jogszabélyban meghata’rozo
tervezése egyl'itt; bb) épi
tt
tmény kivitelezése vagy
kiv
itelezése és kﬁlén j0gsza
meghatérozott tervezése egy
bé1yban
ﬁtf;
bb) a2 ajélﬂatkéréréltal meg
hatérozott kévetelményekne
k megfelelé épitmény béz
6321(02201, illetc’ileg médon
milyen
térténé kivitelezése.

c) A’ szolgéltatés—megre
ndelése (Kbt. 7. § (4)
bek.) — érubeszerzésnek
beruhézésnak 110m minésiilé
és épftési
i — 01yan visszterhes sze
rzédés, amelynek térgya
valamely tevékenység megren
kﬁlénc’isen
delése az ajénlatkéré részérb’l
. '

-4idére étengedi, és ellenszol
géltatésa a hasznositési jog
vagy e jog étengedése pén
ellcnszolgéltatéssal egyﬁtt, aho
zbeli
l a hasznosfté‘shoz kapcsoléd
é kockézatokat teljes egésze
vagy legalébb jelentés részbe
’ben *
n a nyertes ajénlattevc’i viseh'.

2. Ha a2: Onkorményzat, a Kbt
. hatélya aIé tartozé kéizbesze
rzéseinél nem jelen
szabélyzatban foglaltak szerjn
t 1dvén eljérni azt a2 éves
kiizbeszerzési tervében kétele
jelezni. Ebben a2 esetben a kéz
s
beszerzési eljérés megk'ezdése
€100: k0teles meghatérozni az
adott eljérésra vonatkozéan a
Kbt. 22.§ (1) bekezdésben fog
laltakat.

3. Kézbeszerzési teérés fajtéi
(a2 aIkalmazandé eljérésrend)
( 1) A2 uniés énéldlatérokat elér
ii vagy meghaladé értékﬁ kéz
beszerzésekre a Kbt.
Mésodik Részét, 212 ezek
alatti és egyben a nemzet
i énékhatérokat eléré él't
kézbeszerzésekre a Kbt. Harmad
ékii
ik Részét alkalmazva kell elj
émi, kjvéve, ha a Kbt. méskén
nem rendelkezik.
t
-

(2)A2 Ajénlaﬂcéré a nemzeti
eljérésrend hatélya alé tartozé
kézbeszerzések megvalésités
akor
‘ a) a Kbt. 123. §-ban meghatéro
zott esetben és médon szabad
on kialakitott eljérést folytat
vagy
16,
b) a térve'ny Mésodik Részéb
en meghatérozott szabélyok
szerint jér 01 a Kbt. 122. §-b
an
'

foglalt eltérése'kkel, vagy

y

w
0) a Kbt. 122/A. §~ban meghat
érozott esetben a nyﬂt eljérés
nemzeti eljérésrendben irénya
szabélyait aIkaImazza, a2 ott rﬁe
dé
gfogalmazott kﬁlénbségekkel.

(3) A kc'jzbeszerzési eljzirés sor
én nem lehet éttémi egyik eljé
rési fajtérél a mésikra.

(4) A kézbeszerzési eljérés fajtéi
(Kbt. 82. § ( 1) bek.):
a) nyﬂt
b) meghivésos
c) térgyalésos eljérés
d) versenypérbeszéd

c) Tdrgyaldgas, e.tjr'énissorén
a helyi 0n1connény2at, mint
ajélﬂatkéré, az éltala ‘kivélasz
egy vagy 1:01:21) ajénlattevc’ivel tér
tott
gyal a szerzédés feltételeirél.

-5d) Versenypdrbeszéd 50rd):
7512 énkonné11y2at — a Kbt
.-ben 616111211: szerint —
részvéteh‘e jelentkezékkel
a kivélasztott
pérbeszédet folytat a kéz
beszerzés térgyénak, a
tfpusénak és feltételeinek pon
szerzédés
tos meghatérozésa érdeké
beu, majd aj énlatot kér.
Térgyalésos eljérést és ver
senypérbeszédet csak akk
or 10th alkalmazni, 11a azt
fejezete megsngedi;
a Kbt. X11.
A térgyalésos eljérés
— hirdetmény kézzététele'
vel indulé vagy
— hirdetmény nélldili térgya
lésos eljérés Iehet.

II. fejezet
Kiizbeszerzési eljérésb
an résztvevﬁ/bevont szerve
k,
1. A Képviselﬁ-testﬁlet

személyek és felelﬁsségi kij
riik

'A Képviselé—testﬁ1et gya
korolja a2 (ﬁnkormény
zat, mint ajénlatkérc’
katelezetiségeit. A Kepvis
i jogait és
elé-testﬁlet nevében a
Pol
génnester jér 61. A kéz
elékészitése és Végrehajtésa
beszerzések
sorén a Képviselé—testiﬂet
feladata kﬁlénésen:
- Jévéhagyja ~a Kézbeszer
zési szabélyzatot
- 10Véhagyja a kézbeszer
zési tervet‘ és a2 éves kéz
beszgrzési statisztikai
ésszegzést.
— 1nd0k01t esetben szakér
téi céget biz meg a2 teérés
teljes, vagy részleges
lefolytatéséval
- Diint a kézbeszerzési elj
érés eredményérél.
A Képviselé—testiilet a
kc'izbeszerzési eljérés tel
jes egészében vagy rés
Iefolytatéséval, a2 eljérais
zben t0rté116
Iebonyolitéséval megfelelé
szakértelemmel rendelkez
é kiilsﬁ

2.. A jegyzii

-v

—
-

~

'

Kc'iteles a kﬁzbeszerzési
eljérésban a2 6 szabélyza
tban meghatérozott
feladatok ellétziséra
=
Gondoskodik a kézbeszerzés
i terv ésszeéllftésérél, megérz
éséréil.
Gondoskodik a Birélé'Bizot
tség tagjamak ésszehivésér
él
Folyamatosgn viz

biztositott—e.

-

..

sgélja,

hogy

a

k02besze§2éselc

pénzﬁgyi

4’

fedezete

megszervezéséért, az eljéré
shoz szﬁkseges dokumentum
ok beszerzéséért és
Gondoskodik a2 eljérést meg
indité felhivés, illetve a2
eljérés‘tfpusonkénti
hirdetmények Kézbeszerzés
i Emesitﬁben, illetc’ileg a2 EU
Hivatalos
Lapjéban térténé kéizzétét
elét kéveté ellenérzési dfj
énak éfutalésérél
étadéséért

2.1. Kﬁzbeszerzési refere
ns bevonﬁsﬁval

—

—

Kételes a kb'zbeszerzési
eljérésban a2 0 szabélyza
than meghatérozottw-w
v -A szakmai igények
alapjén gondoskodik a2
ajénlati felhivés 63
dokumentécié ésszeéllités
érél, elkészittetésérﬁl és
rendelkezésre élléséro’l,

feladatok eHétés-éra -< ~ . ,

1

“

alapjén, és gondoskodik ann
ak a2 ajénlati felhivésban
meghatzirozott
idépontban 10116110 aléirésa'rél.
- A szakmai 1gények ala
pjén gondoskodik a2 elbiré
lési szempontok
ésszeéllitésérél.
,
— Gondoskodik a2 eljérést meg
indité felhfvés, iIletve a2 elj
érés tipusonkénti
hirdetmények Kézbeszerzési
Eliesitében, illeté’leg a2 EU
Hivatalos
Lapjéban 1011:6116 kézzétételér
él, hirdetmény kézzététele nél
kﬁl
i
tér
gyalésos
és hirdetmény Icézzététele nél
kﬁli eljérés esetén a2 ajénlati
felhivésnak az
aj énlattev6(k) részére 10110116 kéz
vetlen megkﬁldésérc’il.
— Gondoskodik a Birélé'Bi
zottség tagjai részére a teljes
ajénlati felhivés és
dokumentécié rendelkezésﬁkre
bocsétésérél.

.
”

—'

Gondoskodfk

a2

eljérés

3012111

kelé'tkezett jegyzékényvek
készitésérél, az érintetteknek val
é megkﬁldésérél.
~
— A2 ajénlatok elbirélés
énak befejezésekor gondos
kodik 21 1011011
Icoményrand'eletben meghatéro
zott dsszegzés elkészitésér
él és az
aj énlattevéik részére 101163116 meg
kﬁldésérél.
- A2 eljérés eredményéréil
32010 téjékoztatét kb'zzétételr
e megkﬁldi a
Kézbeszerzési 13110311013611.
‘
- Amennyiben a szerzédés
teljesitése sorén szerzédésméd
ositésra kerﬁl
sor, teijékoztatét készit, és
gondoskodik annak hirdetmén
y ﬁtjén a
Kﬁzbeszer

—

zési Ertesitében térténé kc'izze'téte'lér

él.
Gondoskodik a Kbt. 31. § (1) bek
ezdésében meghatérozott adatok
honlapon
valé kézzétételérﬁl.

3‘. A Birélé Bizottség
1) A B11200 Bizottség legalébb
3 tagﬁ. 111er — adott ki‘izbes
zerzés jellege’tél ﬁiggéen,
egészﬁlhet ki.
A Birélé Bizottség tagjainak
megfelelc’i, kézbeszerzési, jogi
, pénzﬁgyi, valamint a
kb'zbeszerzés térgya szerinti sza
kértelemmel 1(6111‘611d61k62n111k.
A. Biré

‘ alkalomszerﬁen — tOVébbi tagokkal

lc’) Bizottség 2111311110 tagjai:

‘
ajogi szakértelmet 1112105110 sze
mély: jegyzi)’
_
.
a pénzﬁgyi szakértelmet biztosft
é személy: a kézés 0nk011nényza
ti
hiv
ata
l
pénziigyi cléadéja,
- a kézbeszerzés térgya szerinti
szakértehnet biztosité személy:
a kéizés
0nk0nnényzati hivatal mﬁszaki
eléadéja.
A Birélé Bizottség éllandé
tagjai mellett lehetnek tovébb
i Vélasztott tagok is, akik
k02beszerzés tairgya szerinti
a
szakértelemmel bimak, felk
érésiikrél a polgérmester
gondoskodik. Emellett kb'zbesze
rzési szakértelemmel rendelkezc’i
személy, - 21 1201317136165—
1651511101: déntésének megfeleléen
H kézbeszerzési referens/Iﬁvata
los
kiizbeszerzési tanécsadé
segitsége 1's igénybe vehetéi.
A Birélc’) Bizottség ﬁlésein a pol
génnester tanécskozési joggal ves
z 16321.
2) A Birélé Bizottség tagjai fré
sban nyﬂatkoznak, hogy 116111 2111
fenn velﬁk szernben a Kbt. .
24. §. 326111111ésszeférhetetlensé
g.
—

4) Birélé Bizottség f61ada
tai:
' ,
- A 13112110 Bizoﬁség a2
ajénlatokat kiértékeli pénzﬁg
yi, jog1 65 21 11021165261265
térgya 326111111 szempontbé
l. K'o'zbeszerzési referens/
tanécsadé bevonésa

~
-

.

A2 ajénlatolqél irésbeli sza
kvéleményt, déntési javasl
atot készit a déntést
hozé Képviselé-testﬁlet rés
zére az eljérés 616dményérél
. A 13112110
Bizottseig munkéjérél jeg
yzékiinyvet kell készitenj
, amelynek részét
képezik a tagok indokolés
sal 611111011 egyéni birélati
1anai.

4. A Polgérmester
—
—

*

A Polgénnester képviseli
a2 Ajénlatkérét a kézbeszer
zési eljérés sorén.
A Polgérmester d0111 a2 ajé
nlatok érvényessegérél val
amint a2 ajénlattevb’

~

k
illetve 98.§. (2) bekezdésé
ben meghatérozott esetek
ben, amelyeknél a
_ térgyalésok‘megkezdés
e 61011 k0teles a2 Ajémlaﬂgé
ré
(101
1161
11.
A2 eljérést megindfté.
hirdetmény jogsz6rﬁségé
t a polgérmester- '
ellenjegyzésével igazolja.
A2 eljérést megindl'té hir
detfnényt nem 161161
611611j6gy62111, ha 212 $61
11 a kézbeszerzésre, ill
etéleg a kb‘zbeszerzési
eljérésra vonatkozé sza
bélyokat. A2 61jérést
megindité hirdetmény
611'enj 6gyzése néﬂcﬁl a ksz
beszerzési eljérés 116111 1111
111112110 meg.

.

l.

III.

A kiizbeszerzés'i eljéré
sok 116161626 tervezési é_s
ﬁsszegzési dokumentécié
ja

Kﬁzbeszerzési tervﬂibz.
33.5?) 1 '- '

tipusaira.
A k01136gvetés elfogadé
sét kévetéen a kéltségvet
ési 6v elején H legkéséb
31. napjéig — a Képviselc’i
b térgyév marcius
163111161 jévéhagyja a2 6v
es
kdzbeszerzési 1611/61, me
6V1g k611 megérizni.
ly nyﬂvénos 63 5
A k02b632612631 161v 611
_
'
163211636 61011 a2 ajénlatké
réi indithat 1(02b6326126
tervben megf61610611 326
31
elj
érést, amelyet a
16p6116111j k611.
A kézbeszerzési 161v 11
6m vonja maga 111611 62
abban megadott kézbes
eljérés 16f01y161213£in
zerzésre vonatkozé
ak k01616261136g61. w A
1(02b632612631' 161111361
1 nem 326161316 ‘

A2 0111(01‘ményzat 62 61/
63 b6326126361'161 6V63 sta
tisztikai ésszegezest k5161€
tovébbl'tani a K02b63261263
8 késziteni, majd
1' Hatéség 1632616 legkés
ébb a térgyévet kb'vetc'i
napj 211g.
6V méjus 31.

IV
A 1(02b6326rzési eljérés

1. A kiizbeszerzés érté
kének meghatérozésa

-m6géllap1’1011 - 16gmagas
abb Gsszegﬁ 161j63 ellens
zolgéltatést kell 6116111 (21
becsiilt 61161:). A teljes
10V6bbiakban:
6116n3201géltatésba b616
1:611 6116111 az 0p01'0n2111'
3 16321 18112111112126

j616n1k620k, a2 aj6111311611011
1632616.

A27 arubeszerzés, 'a szo
lgéltatés, a tervpélyézat
, a2 6p1'1631 bemhézés
megéllapitésakor a Kbtv.
becsiﬂt 6116116
12. — 17. §~ba11 1611161131 116
11 ﬁgyelembe venni.
A k0213632612631 6116khaté
roka1 a Kbtv. 10. §-a 10g21'11
'.
2. A kiizbeszerzési eljérz
is 6161163211636, adminiszt
récid

i

111610161;r a2 6561631321
bevont 326m61y6knek,
illetéleg 326W62616kn61<
kézbeszerzés térgya 326
megfelelé’) 4 aw
111111, . 11021363262631, jog
i' 63 'p‘éﬂzﬁgyi H szak
rendelkeznjﬁk. A jegyzé
ér
telemmel k611
’ gondoskodik a felhiv
és 63 az ajénlatkérési
dokumentacié

-961k6321’1161636161 63 1‘611d
61k626316 21111136161. Szﬂksé
g 32611111 6 Ajénla1k616
1611116311116 vagy kﬁlsc") 326
k62b632612631'
1V6261 36g1'136g611' 3 igényb
e veheti.

(2) Minden 6gy63 kb'zbe
szerzési eljérést — 31111611
6161163211636161 a2 eljérés
326126d63 161j631'16361'g
alapjein 11611511
terjedéen — 1163b 311, va
gy az eljérés1 csclekmé
_gya1~:(_)rlé13a‘ 6361611 71111161
ny
ek
616k110niku3
1, 21 K131. felh313111162613
11 alapjén alkotott jogsza
616ktroniku3an dokumentél
bély 3261-1111
ni k611. (K111. 34 . § ( 1) b6k62d
63)
(3) A2 Ajénlatkéré jogait
63 k61616261136g61'1 a j616n
szabélyzatban meghatérozot
11161116 62 Ajén’latkérc‘j 611211 még
t személyek,
bfzott 326m

61y vagy SZCI'VCZEt gyaliorol
jék.

(4) A2 Ajénlatkéré

111516163 62 alébbi adatokat, infomé
rendelkezik honlappal,
ciékat, dokumehtumokat
, ha
sajét 'honlapjain, ha hau
lap
pal
1161
Hatéség vagy a fenntané
11 rendelkezik a K62b63261
‘2631'
honlapj 6111 1162261611111:
3 Icﬁzbeszerzési tervet, val
amint annak 11161103116361 (mé
dositésait),
- a Kbt. 9. §. ( 1) b6k62d
63 k) pontja alkalmazéséval
meg
két
étt szerzédéseket,
— 212 61626163 vitarendezés
sel kapcsolatos K131. 79.
§ (2) bekezdése 326111111
adatokat,
— a kéizbeszerzési eljérés
kapcsén indultjogorwslati
- 6 1161616111 Kb1.—b611 meg
eljérés vonatkozéséban:
hatémzott adata1'1(Kb1. 137
.
§
(9) bekezdés)
- a K62b63261'2631 Dontéb
izottség 326126c163 megkéi
tését 6ng6d61y626 V6g263
(Kb1.144. §. (4) b6k
61
-

62d63)

v

—

kézbeszerzési 61161113 alapjé
n megkﬁtétt 326126d636k61,
a 3261261163 teljesitésére‘
1101121111026 kb'vetkezc'i ada
tokat: hivatkozést a
k62b632612631 CU 5116131 meg
ind
fté
hir
det
mén
yre
, at 3261215116 felek
;
megnevezését, a21, ho
gy 21 1611631163 326126116
33261'1’1 VOlt-B, a szerzé
161j631’1636116k a2 ajénla
dés
ﬂcérc’i 611161 6113111611
1d6p0111j61, tovébbé az
6116113201g611a163 161j631’1
636n61c idépontjét 63 116111
11261611 6116n3201gé111a12'13
értékét,
- 3 1031611 jogszabélyban
n16ghatérozott 6V63 statiszti
kai 63326g2631.
A2 adatok kéizérdekbb'l
nyﬂvénos adatok, azok
nyilvénosségra hozatala
hivatkozéssal 116111 tagadh
1121611 11101116
até meg.

3. A

kﬁz'beszerzésji

szabélyok

eljziraisban

részt-vevé’

személyekre,

szervezetekre

vonatkozé

1‘;

részére. A Bfrélé Bizottségi
munkérél jegyzékényvet kell
késziteni, amelynek részét
képezik a tagok indokléssal
ellétoﬁ egyéni birélati Iapjai.

(3)

Az Ajénlatkérc’i neVében a2 eljérést
Iezéré déntést meghozé képviselé-testﬁlet
Iehetva Birz'ilé Bizottség tagja.
tagja nem
4. ésszeférhetetlenségiokok

vevc’ﬁ gazdaségi szereplével fen
néllé més kéizés érdek miatt
nem képes. (Kbt. 24. § (1)
bckezdés) ‘
'
(2) A2 Ajénlatkéré nevében
eljéré és-az éltala az eljéréss
al vagy annak elékészitésévei
kapcsolatos tevékcnységbe bev
ont szemely vagy szervezet iré
sban kateles nyilatkozni arrél,
hogy vele szemben fennéll—e 21
Kbt. 24. §-a szerinti ésszeférh
eteﬂenség.
5. Az eljzirést megindité (hir
deté’) hirdetmény, felhfvés, dok
umentécié
(1) A kézbeszerzési eljérést
megindfté felhivés a kézbeszer
zési eljérés egyes fajtéira
irényadé szabélyok szerint ajén
lati felhivés, részvételi felhivés,
ajz’mlattételi felhivés vagy
kﬁlﬁn jogszabélyban f0g1 alt kb'
zvetlen részvételi felhivés.
‘
(2) A2 Ajélﬂatkéré az ajélﬂati
és részvételi felhivést kﬁlén jog
szabélyban meghatérozott
minta szerinti hirdetmény ﬁtjén
kételes kézzétenni.
‘
(3) Ha az Ajénlatkéré témoga
tésra irz’myulé igényt (pélyé
zatot) nyﬁjtott be, vagy fog
benyﬁjtani, a2 eljérést megindith
atja, a2 eljérést megindité fel
hivésban azonban fel kell

- (4) A2 eljérést megindfté fel
lﬁvésban az' Ajénlatkéré megadj
a a kézbeszerzés térgyét és
mennyigégét.
(5) A2 Ajélﬂatk'éré megvizsgé
lja beszerzését abbél a szempo
ntbo’l, hogy a beszerzés
. térgyénak jellege lehetévé
teszi—e a kézbeszerzés egy
részére térténc'i ajénlattétel'biztositését. Amennyiben a rés
'
z—ajénlat tételi Iehetéség biztos
ithaté'az éljérzist megindité
felhivésban lehetévé teszi a rész
ajénlat-tételi Iehetéséget.

(6) A kézbeszerzési eljérést
megindité hirdetmény, felhiva’
s Végleges szévegét a Birélé
Bizottség hagyja jévé. A
jévéhagyott szévegnek megfel
elc’i hjrdetmény, felhivés
kézzétételérél, megkﬁldésérc'il
az Ajénlatkéré éltal megbizott
személy vagy szervezet
gondbskodik.
‘ (7) AZ Ajélﬂatkéré' ~ a meg
felelé ajénlattétel elésegité-se
érdekében — dokumentéciét
készithet (a Kbt.49. §—ban 63 122
. § (2) bekezdésében foglaltak
esetén kb'teles késziteni). A

6. AZ ajénlatok benyﬁjtés
a és bontésﬁra vonatkozé sza
bélyok
(1) A27 ajénlatot és a részvé
teli jelentkezést irésban és
zértan, az ajénlati felhivzisban
megaddft médon, idéponn‘a
r
és Clm
re kijzvetlenﬁl vagy postai
L'Iton kel] benylijtani az
ajénlattételi hatéridé’ lejértéig.
‘ (2) A2 ajeinlattevé részére
— amennyiben ajénlatét személ
yesen nyﬁjtjar be. — az ajénla
étvételérc’il elismervényt keI]
t
adni. AZ étvételi elismervényn
ek tartalmaznja Icell az étve'tel
idc‘ipontjét, az éltvevé nevét‘
és aléirését, valamint annak
elismerését, hogy a2 ajénla
benyﬁjtésa lezért, sértetlen boﬁ
t
tékban tértént.

(3) A beérkezett aja’nlato k
borftékj‘cin fel kel] tﬁntetni a
beérkezés idc’ipontjét, tovz'ibb
réngteni kell, hogy a borfté
é
k sértetlenﬁl érkezett-e, valami
nt
fel kell jegyezni az ajénlat
sorsza'mét.
(4) AZ ajéxﬂatokat tartalmaz
é iratok felbontését az‘ ajén
lattételi hatéridé') lejérténak
idépontjéban keIl megkezdeni.
A bontés mindaddig tart, amig
a hatéridé lejéﬁéig benyﬁjtott
ésszes ajénlat felbontésra 11cm
ken'il.

(6) A2 aja’mlatok felbontésakor

ismertetni kell az ajénlattevék
nevét, cimét (székhelyét,
szémszerﬁsithetc’j adatokat,
' szempont (részszempontok) ala
311361ka a. birélaﬁ'
pjén értékelésre kerﬁlnek.‘
(7) Az Ajénlatkéré’) éltal megbiz
ott személy vagy szervezet kép
r
I
viseléje nyﬂt eljérés esetén
az ajénlatok bontas
anak megkezdésekor, térgyalés
os
elj
éré
s
esetén a végleges ajénlatok
felbontésa 61511: kézvetleniil
ismerteti a szerzédés teljesité
séh
ez rendelkezésre £1116 anyagi
fedezet ésszegét.
lakéhelyét), valamint azo
kat a fBbb,

(8) AZ ajénlatok felbontéséré
l és ismertetésérb’l jegyzékén
yvet kell készfteru', amelyet
bontéstél szémitott 6t napon
a
beliil meg kelI kﬁldeni :12 633263
ajénlattevének.
(9) AZ ajénlatok felbontés
akor a jagyzékényv ke’szi
tésérﬁl a jegyzﬁ, illetéleg
Onkonnényzat éltal megbizott
a2
személy vagy szervezet gondos
kodik.
~7. Hiénypétlésra vonatkozé
szabzilyok

' (1) A2 Ajénlatkéré kb'teles az Gsszes ajénlattevé szémér
hjénypé'ilés lehetéségét.

a, azonos feltételeldgel biztositani
a

-12(2) A hiényok péﬂésa csak arm
irényulhat, hogy a2 ajénlat vag
y részvételi jelentkezés
. megfeleljen az ajénlati, rész
vételi, illetve ajénlattételi felh
ivés
, a dokumentécié vagy a
jogs'zabélyok eléirésainak.

(3) A hiénypétlésra vagy a felvilégosftés nyt’ljtéséra
szélé felszélitést az Ajz’mlatke’r
éltal megbizott személy vagy
é
szervezet a tébbi ajainlattevé'
vagy részvételre jelentkezé
legyidejﬁ értesitése mellett
kb'zvetlenﬁl' kételes‘ az ajénlaﬁevb’k,
iljetve részvételre
(4) A2 Ajénlatkéré ﬁlial megbiz
ott személy vagy szervezet gon
doskodik arrél, hogy a
hiénypétlési felhivés megkiildésre
keriiljén az ajénlattevék részére.
-

8. Ajénlatok elbirailésa, értéke
lése

(1) Az ajénlatok elbiréla'sa sor
én a Birélé Bizottségnak meg
kell Vizsgélnia, hogy az
ajz’mlatok megfelelnek—e a2
ajénlati felhivésban és a dok
umentéciéban, valamint a
jogszabélyokban meghatérozott
feltételelmek.
(2) A Bireilé Bizottség kétele
s megéllapitanii hogy 111er
ajénlatok érvénytelenek,
illetéleg van-e olyan ajénlattevé,
akit javasolni kel] az eljérésbél kiz
émi.
(3) Az tajénlati fellﬁvésban eléi
rtaknak, és a Kbt szabélyainak meg
feleléen kell megitélni
az ajénlattevé szerzédés teljesit
ésére valé alkalmasségét vagy alk
almatlanségét.
(4) AZ érvéhyes ajénlatolgat az
ajénlati. felhivésban meghatérozot
t értékelési szempont
- (Kbt.71. §) alapjén, valamint a
Kbt. 71—73. §-ba1:1 foglaltakra teki
ntettel kell'értékelni.
(5) A Bfrélc’) Bizottség kételeér a2
ajénlatokat a leheté Iegrévidebb
idén beliil elbirélni.
(6) A2 ajénlatok elbirélését a
Birélc') Bizottség tagjai végzik.
A Biréld Bizottség tagjai
irésbeli szakvéleménw és szémsz
erﬁsitett d5ntési javaslatot kés
zit
enek a déntést meghozé
KépViselé-testﬁlet részére.

9. Eredményhirdetésre vonatk
ozd szabzilyok
(1) AZ eljérés nyertese a2 a2 Ajén
lattevé'), aki a2 Ajénlatkéré rés
zére a2 eljérést megindfté
felhivésban és dokumentéciéban
meghatérgzott feltételek alapjén,
valamint a Kbt. 771. (2) ‘

I (2) A2 Aje’mlatkéré éltal megbiz
ott személy vagy szervezet kétele
s a2 Ajélﬂattevc'iket irésban
téjékoztatni a2 eljérés eredmé
nyérél; eredménytelenségéréll
az ajénlattevé kizérésérél,
alkalmatlanségénak megéllapftés
éxél, valamint ezek részletes ind
okérél a dﬁntést kévetéen
a Ieheté leghamarabb, dc Iegkés
ébb hérom munkanapon beliil.
*

-13' 4) AZ eljérés eredményérﬁl
szélé téjékoztatét az Ajénla
tkéré éltal megbiiott személ
szervezet legkésébb a szerzq
y vagy
desko'tést, vagy ennek hié
nyé
ban az eljérés ercdménwelex
nyilvénitésérél vagy a szerzé
mé
dés megkétésének megtagadé
sérél szélé ajénlatkéréi dén
kéveté t1’z munkahapon beli
tés
t
il megkﬁldi kiizzétételre (Kb
t. 30. § (2) bekezdés).
(5) A2 ésszegze’s (és a
téjékoztaté) megkiildésérél
az Aja’nlatkérc’il éltal megbfz
személynek vagy szervezet
ott
nek kell gondoskodnia.

10. Szerzfidések megkiités
e, teljesitése

7 tekintettel'~ a nyertes ajé
nlat azon elemeit, amelyek
érte’kelésre kerﬁltek. Amenny
eljérés nyertese Visszalép, akk
iben a2
or a szerzédéskb‘tésre jogosu
lt személy jogosult az eredmé
kihirdetésekor a kévetkezé')
ny
Iegkedvezébb ajénlatot tev
ﬁnek minésitett szervezet
megkc‘jtni a szerzédést,
tel
ha 6t az ajénlatok elbiré
lésérél szélé I'résbeli ésszeg
megjelélte.
ezésben
?
‘
b) E szabélyzat hatélya alé
tanozé szervek, illetve sze
mélyek a nyeﬁes' szervezet
(személlyel) [I(bt. 124. §
tel
(9) bekezdés] szemben csa
k abban az esetben mentes
kézbeszerzési szerziidés meg
ijl
nek
a
kb'tésének kételezettsége 3161
, ha az ajénlatok clbirélés
széIé irésbeli ésszegezés
érél
megkiildését kévetﬁen —
éltala elére nem léthaté
elhén’thataﬂan 0k kéivetkez
és
tében — beeillott lényeges
kérﬁlmény miatt' a kszbes
szerzfjdés megkfjtésére vagy
zer
zési
teljesftésére nem képes.
c) A szerzédés — a Kbt. 73.
§ ( 1) bekezdése szerinti rés'
zei kivételével, feltéve, hogy
abban foglaltak nem ellent
az
étesek a 96. § (3) bckezdésé
vel — nyilvénos, annak tar
kézérdekﬁ adatnak 11111163111.
talma
d) Az Ajénlatkéré’) a kézbes
zerzési eljéfés alapjén meg
kététt szerzéde’st honlapje’
megkc‘jtését lcévetéen-kc‘itele
m a ’
s kézzételmi. A szerzédés
nek
a honlapon a teljesitéstc’jl
szémitott 6t évi g folyamatosan
elérhetdnek kell Iennie.
11. A kﬁzbeszerzési eljérﬁs
belsfi ellenﬁ’rzése
A szabélyzat hatélya aIé tar
tozé kézbeszerzések ellenérzé
sét a megbizott b6186 ellenc'i
Végzik.
_
rc'jk
_.
Zﬁré rendelkezések

kozbeszerzéﬁi eljérésokra
a kézbeszerzesekrél 82616
2011. évi CVIII. tdrvény,
valamjnt annak felhatalmaza
sa alapjén alkotott jogsza
bél
yokka1.(a tovébbiakban:
‘Vonatkozé jogszabélyok)
ésszhangban kell alkalm
azni. Amennyiben jeIen
szabélyzatban foglaltak és
a hatélyos vonatkozé jogsza
bél
yok kézétt ellentmondés
merﬁlne feI, ﬁgy a hatzilyos von
atkozé jogszabélyok rendelkez
ései az irényadéak.
2.) A2 Ajénlatkéré kézbes
zerzési eljéréséban kszrem
ﬁkc'idé, résztvevé személ
szervezetek kéitelesek _a yon
yek és
atkozé jogszaba’lyok-‘éka
jelen szabeilyzat eléfrésait
'éttanuhne’inyozni, értelmezn
i és a2- azokban foglaltak
szerint a télﬁk elvérhati.
rgondosséggal eljérnj.

-.

-14_
3.) Ezen szabélyzat 2014. jﬁnius
12. napjén lép hatélyba.
Zékény, 2014. jﬁnius 11.

_
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1. szémﬁ fiiggelék

Megbizélevél, ﬁsszeférhetetle

nségi és titoktartési nyilatkozat
v

Alﬁlirott

, ....... irsz ............

............. helyiség, ............
alatti lakes, mint Zékény Kéz
utca ....... sz.
ség Polgérmestere, - 8852,
Zékény, Méjus 1. u. 6. — a
kﬁzbe§zerzésekr61 32616 2011.
évi CVIH. tﬁrvény 22.§ (3)
- (4). bekezdéseiben foglaltak
alapjén, ﬁgyelembe véve Zék
ény Kézség Onkorményzata
Kéz
beszerzési Szabélyzatéban
leirtakat, megbizom Ont, ............
.... név, sz: ........... hely, ........
év,
an: ............. , ....... irsz ........
. ho, ....... nap,
................. helyiség, ........
.... utca ....... sz. alatti Iakos
hogy az Zékény Kb'zség
Onkormémyzata, mint ajénlatk
érc’i éltal kiirt, a
,, ....................................
............. -. ...............,, térgyﬁ
kézbeszerzési eljérésban, mint
a Birélé Bizottség tagja vegyen
részt.
..
w

Zékény, IT ...... év,

hé, ...nap.

”

Aluﬁrott ................ név,
sz:

Janké Szabolcs
Zékény Kéizség
polgérmestere

hely,

év, ........ hé, ....... nap, an:
, ....... irsz ........................
.............
. helyiség, ............ utca ....
... sz. alatti lakes 3 fenti térgyﬁ
kézbeszerzési eljérésban elf
ogadom a Birélé Bizottségi
tag jelélésemet. Alziirésomma
l

KijelenteIn tovébbé, hogy a fent
i kézbeézerzési eljéréssal kap
csolatosan szernélyemre nézve
Semmﬂyen egyéb'més ésszeférh
etetlenségi ok a vonatkozé jog
szabélyok alapjén nem 2111
ferm.
,
~

'

L16-

7

~

valamint a harmadik fe'lnek térténé
étadés tilalmét. Az eljérés soréln szer
zett infoméciékat
bizalmasan kezelem. Katelezem
magarn an'a, hogy' az ajénlatkéré
és az ajénlattevék
személyiségi jogait, szerzéi jogait,
iparjogve’delmi jogait (talélmény,
sza
badalom, védjegy,
ipari minta 3th.), vagy més jogi érde
keit — a birélati munka sorén tudoma
’somra jutott adatok
Jogosulatlan felhasznéléséval, nyil
vénosszigra ' llozataléval, vagy
iIIetéktelen személy
tudoméséra hozataléval, vagy bénnel
y més médon — nem sértem.
Tudomésul veszem, hogy a sajté
63 az egyéb érdekeltek téjékoztatés
éra Ajénlatkéréként
kizérélag a vezérigazgaténak, vag
y az éltala frésban megbizottnak van
hata’skére.
v

'Bizottségi tagra, ill. a déntéshozéra
nem vonatkozik) valamint a Kbt.22.
§ ( 1) bekezdésére
ﬁgyeleminel ismerem a térgyi kﬁzbes
zerzési eljérés dokumentélésénak
rend
jét, felelésségi
kérét.

Ismerem, és- az eljérés sorz'm
magamra nézve lcﬁtelezének
elfogadom a Kbt-ben,
részletezetteket, valamint a2 Ajénlatk
érb’ kézbeszerzé‘si elj érésaira vonatk
oz§ eléirésokat.

A fentieket bﬁntetﬁjogi feleléissége
m teljes mdatéban jelentettem 1d,
és mindenféle réhatais
kényszen’tés és egyéb més befolyés
oléstél mentesen fogadtam 61 a
Bira’lé Bizottségi tag
megbizést, és tettem az ésszeférhete
tlenségi és titoktartési nyilatkozatot.
Amennyiben az eljérés lebonyolités
a sorén jelen nyjlatkozatomat érinté
véltozés kévetkezik
be, azt haladéktalanul irésban bejelent
em a megbizénak, ezen tﬁlmenéen a
Kbt. 24. § (2)-(3) ét érinté’) véltozés esetén, amely éssz
eférheteﬂenséget eredményez, ﬁgy
a2 irésos bejelentés
idc’ipontjétél kezdédéen az eljé
résban folytatott tevékenyse’geme
t haladéktalanul
felﬁiggesztem, 65 a2 azidéig nél
am keletkezé, valamint a részemre
étadott valamennyi,
nevezett kézbeszerzési eljéréssal kapc
solatos dokumentumot teljességi nyil
atkozat, valamint
titoktartési nyilatkozat aléiréséval étad
ok Zékény Kijzség p01 génnestere rész
ére.
A fentiek ﬁgyelembc vételével, és
az esetleges jogkb‘vetkezmények ism
eretében from alé a
. jelen dokumenfumot a2 a1u11'rott hel
yen e’s idc’ipontban.

Zéke’my, .......év,........hc’),...na
p.

"

........nev

Birélé Bizottségi tag, mint megbiz
ott

-172. szzimﬁ ﬁiggelék

Egyéni-birzilati lap

2.

térgyl'l kﬁzbeszerzési eljéréshoz
A bl’rélatot végezte: ~

Az ajénlattevﬁ neve: _
1. Formai és tartalmi birzilat
I(iivetelmén

~

A birélat eredménye: az ajﬁnlat

y

Formai

értékelés

'

'

Tartalmi

értékelés

igen — nem

1'an — nem

igen — 116m

igen — nem

igen 4 mam

igen — nem

érvényes / érvénytelen.

..

Az érvénytelenség oka és indoka:

Az ajénlattevfi nave: _
-1. Formai és tartalmi birzilat
Kijvetelmén

'

A birsilat eredménye: az ajénlat

Az érvén-ytelenség'oka és indoka:

Y

érvényes / érvénytelen.

Formai

Tartalmj

igen H nem

igen — nem

igen 4 nem

igen — nem

igen — uem

igen — nem

értékelés

'

értékelés

‘

~18,.

2. A birzilat szempontjai
a) a legalacsonyahb ﬁsszegﬁ ellenszo
lgéltatés

‘

-

Fentieket ﬁgyelembe véve nyertes
ajénlattevﬁ
nave, sze’khelye

-

Az ajzinlatban szereplt’i
ellenszolgéltatés (Ft)

11) az tisszességében legelﬁnyﬁseb
b ajénlat

(a megfelelé’) aléhﬁzandé)

3. Ajénlati elemek értékelése az fiss
zességéhen legelﬁnyﬁsebb ajzinlat, min
t birélati szempont
esetém

w

‘7

.: . - .7
_' Az elb-l'rélﬁs részsmmpoﬁtj ai
.

.

.

Arész—---

szempontok
. ,.
,
.
sulyszam
al

.

.

, .
Ertekele- ,sx.
.
.,
pontszam
_

A sﬁl szém és az
, ,
ertekeleySI. pontszram
szorzata

-

I

-

”A szorza'tok végﬁsszége: '-
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