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KOZBESZERZESI SZABALYZAT
Zékény Kijzség Onkorményzata Képviselé-testfilete a k02pe’nzek ésszerfi felhasznélaisa
étléfllatéségénak és széles kérfi nyilvénos ellenérizhetéségének megteremtése, tovébbé a

felelésSégi rendjét; a kézbeszerzési eljérés dokumentélési rendjét; a2 eljérés sorén 1102011
déntésekért felelés személyt, szeme’lyeket, vagy testfiletet.

a) émbeszerze’sére,
b) épl'tési béruhézaiséra,
c) épite’si koncessziéjéra,

_ d) szolgéltatés megrendeIésére,
e) szolgéItatésikoncessziéjéra,amelyek vonatkozéséban a Kbt. versenyeztetést fr 016 és a kézbeszerzési értékhatérok az’t

kb'vetkezévalamelyik munka megrendelése (és étvétele) a2 ajénlatkéré részérél:ha) a Kszb'eszerzési 1611761131 1. mellékletében felsorolt ‘tevékenységek egyikéhezkapcsolédé munka kivitelezése vagy kivitelezése és 1011011 jogszabélyban meghata’rozotttervezése egyl'itt; bb) épitmény kivitelezése vagy kivitelezése és kfilén j0gszabé1ybanmeghatérozott tervezése egyfitf;
bb) a2 ajélflatkéréréltal meghatérozott kévetelményeknek megfelelé épitmény bézmilyen6321(02201, illetc’ileg médon térténé kivitelezése.

c) A’ szolgéltatés—megrendelése (Kbt. 7. § (4) bek.) — érubeszerzésnek és épftési
beruhézésnak 110m minésiiléi — 01yan visszterhes szerzédés, amelynek térgya kfilénc’isen
valamely tevékenység megrendelése az ajénlatkéré részérb’l. '
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idére étengedi, és ellenszolgéltatésa a hasznositési jog vagy e jog étengedése pénzbeliellcnszolgéltatéssal egyfitt, ahol a hasznosfté‘shoz kapcsolédé kockézatokat teljes egésze’ben *vagy legalébb jelentés részben a nyertes ajénlattevc’i viseh'.

2. Ha a2: Onkorményzat, a Kbt. hatélya aIé tartozé kéizbeszerzéseinél nem jelenszabélyzatban foglaltak szerjnt 1dvén eljérni azt a2 éves kiizbeszerzési tervében kételesjelezni. Ebben a2 esetben a kézbeszerzési eljérés megk'ezdése €100: k0teles meghatérozni azadott eljérésra vonatkozéan a Kbt. 22.§ (1) bekezdésben foglaltakat.

3. Kézbeszerzési teérés fajtéi (a2 aIkalmazandé eljérésrend)( 1) A2 uniés énéldlatérokat elérii vagy meghaladé értékfi kézbeszerzésekre a Kbt.Mésodik Részét, 212 ezek alatti és egyben a nemzeti énékhatérokat eléré él'tékiikézbeszerzésekre a Kbt. Harmadik Részét alkalmazva kell eljémi, kjvéve, ha a Kbt. méskéntnem rendelkezik. -

(2)A2 Ajénlaflcéré a nemzeti eljérésrend hatélya alé tartozé kézbeszerzések megvalésitésakor
‘ a) a Kbt. 123. §-ban meghatérozott esetben és médon szabadon kialakitott eljérést folytat 16,vagy

b) a térve'ny Mésodik Részében meghatérozott szabélyok szerint jér 01 a Kbt. 122. §-banfoglalt eltérése'kkel, vagy '
y

w0) a Kbt. 122/A. §~ban meghatérozott esetben a nyflt eljérés nemzeti eljérésrendben irényadészabélyait aIkaImazza, a2 ott rfiegfogalmazott kfilénbségekkel.

(3) A kc'jzbeszerzési eljzirés sorén nem lehet éttémi egyik eljérési 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 ‘kivélasztottegy vagy 1:01:21) ajénlattevc’ivel térgyal a szerzédés feltételeirél.
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d) Versenypdrbeszéd 50rd): 7512 énkonné11y2at — a Kbt.-ben 616111211: szerint — a kivélasztott
részvéteh‘e jelentkezékkel pérbeszédet folytat a kézbeszerzés térgyénak, a szerzédés
tfpusénak és feltételeinek pontos meghatérozésa érdekébeu, majd aj énlatot kér.Térgyalésos eljérést és versen
fejezete megsngedi;

A térgyalésos eljérés

ypérbeszédet csak akkor 10th alkalmazni, 11a azt a Kbt. X11.

— hirdetmény kézzététele'vel indulé vagy
— hirdetmény nélldili térgyalésos eljérés Iehet.

Kiizbeszerzési eljérésban

1. A Képviselfi-testfilet

II. fejezet
résztvevfi/bevont szervek, személyek és felelfisségi kijriik

'A Képviselé—testfi1et gyakorolja a2 (finkorményzat, mint ajénlatkérc’i jogait és
katelezetiségeit. A Kepviselé-testfilet nevében a Polgénnester jér 61. A kézbeszerzések
elékészitése és Végrehajtésa sorén a Képviselé—testiflet feladata kfilénésen:- Jévéhagyja ~a Kézbeszerzési szabélyzatot -- 10Véhagyja a kézbeszerzési tervet‘ és a2 éves kézbeszgrzési statisztikaiésszegzést.

— 1nd0k01t esetben szakértéi céget biz meg a2 teérés teljes, vagy részlegeslefolytatéséval
- Diint a kézbeszerzési eljérés eredményérél.

A Képviselé—testiilet a kc'izbeszerzési eljérés teljes egészében vagy részben t0rté116
Iefolytatéséval, a2 eljérais Iebonyolitéséval megfelelé szakértelemmel rendelkezé kiilsfi

2.. A jegyzii
-v

4’

— Kc'iteles a kfizbeszerzési eljérésban a2 6 szabélyzatban meghatérozott' feladatok ellétziséra =
- Gondoskodik a kézbeszerzési terv ésszeéllftésérél, megérzéséréil.- Gondoskodik a Birélé'Bizottség tagjamak ésszehivésérél~ Folyamatosgn vizsgélja, hogy a k02besze§2éselc pénzfigyi fedezetebiztositott—e.

megszervezéséért, az eljéréshoz szfikseges dokumentumok beszerzéséért ésétadéséért
- Gondoskodik a2 eljérést megindité felhivés, illetve a2 eljérés‘tfpusonkéntihirdetmények Kézbeszerzési Emesitfiben, illetc’ileg a2 EU HivatalosLapjéban térténé kéizzétételét kéveté ellenérzési dfjénak éfutalésérél

2.1. Kfizbeszerzési referens bevonfisfival
— Kételes a kb'zbeszerzési eljérésban a2 0 szabélyzathan meghatérozottw-wv -- “feladatok eHétés-éra -< ~ . ,
— A szakmai

dokumentécié ésszeéllitésérél, elkészittetésérfil és rendelkezésre élléséro’l,

igények alapjén gondoskodik a2 ajénlati felhivés 63

1



alapjén, és gondoskodik annak a2 ajénlati felhivésban meghatzirozottidépontban 10116110 aléirésa'rél.
- A szakmai 1gények alapjén gondoskodik a2 elbirélési szempontokésszeéllitésérél. ,
— Gondoskodik a2 eljérést megindité felhfvés, iIletve a2 eljérés tipusonkéntihirdetmények Kézbeszerzési Eliesitében, illeté’leg a2 EU HivatalosLapjéban 1011:6116 kézzétételérél, hirdetmény kézzététele nélkfili térgyalésosés hirdetmény Icézzététele nélkfili eljérés esetén a2 ajénlati felhivésnak az. aj énlattev6(k) részére 10110116 kézvetlen megkfildésérc’il.” — Gondoskodik a Birélé'Bizottség tagjai részére a teljes ajénlati felhivés ésdokumentécié rendelkezésfikre bocsétésérél.—' Gondoskodfk a2 eljérés 3012111 kelé'tkezett jegyzékényvekkészitésérél, az érintetteknek valé megkfildésérél. ~— A2 ajénlatok elbirélésénak befejezésekor gondoskodik 21 1011011Icoményrand'eletben meghatérozott dsszegzés elkészitésérél és azaj énlattevéik részére 101163116 megkfildésérél.- A2 eljérés eredményéréil 32010 téjékoztatét kb'zzétételre megkfildi aKézbeszerzési 13110311013611.

‘- Amennyiben a szerzédés teljesitése sorén szerzédésmédositésra kerfilsor, teijékoztatét készit, és gondoskodik annak hirdetmény fitjén aKfizbeszerzési Ertesitében térténé kc'izze'téte'lérél.— Gondoskodik a Kbt. 31. § (1) bekezdésében meghatérozott adatok honlaponvalé kézzétételérfil.

3‘. A Birélé Bizottség

1) A B11200 Bizottség legalébb 3 tagfi. 111er — adott ki‘izbeszerzés jellege’tél fiiggéen,‘ alkalomszerfien — tOVébbi tagokkal egészfilhet ki.A Birélé Bizottség tagjainak megfelelc’i, kézbeszerzési, jogi, pénzfigyi, valamint akb'zbeszerzés térgya szerinti szakértelemmel 1(6111‘611d61k62n111k.A. Birélc’) Bizottség 2111311110 tagjai: ‘- ajogi szakértelmet 1112105110 személy: jegyzi)’ _ .— a pénzfigyi szakértelmet biztosfté személy: a kézés 0nk011nényzati hivatalpénziigyi cléadéja,
- a kézbeszerzés térgya szerinti szakértehnet biztosité személy: a kéizés0nk0nnényzati hivatal mfiszaki eléadéja.A Birélé Bizottség éllandé tagjai mellett lehetnek tovébbi Vélasztott tagok is, akik ak02beszerzés tairgya szerinti szakértelemmel bimak, felkérésiikrél a polgérmestergondoskodik. Emellett kb'zbeszerzési szakértelemmel rendelkezc’i személy, - 21 1201317136165—1651511101: déntésének megfeleléen H kézbeszerzési referens/Ifivatalos kiizbeszerzési tanécsadésegitsége 1's igénybe vehetéi.

A Birélc’) Bizottség filésein a polgénnester tanécskozési joggal vesz 16321.

2) A Birélé Bizottség tagjai frésban nyflatkoznak, hogy 116111 2111 fenn velfik szernben a Kbt. .24. §. 326111111ésszeférhetetlenség.



4) Birélé Bizottség f61adatai:
' , - A 13112110 Bizofiség a2 ajénlatokat kiértékeli pénzfigyi, jog1 65 21 11021165261265- térgya 326111111 szempontbél. K'o'zbeszerzési referens/tanécsadé bevonésa

~ A2 ajénlatolqél irésbeli szakvéleményt, déntési javaslatot készit a déntésthozé Képviselé-testfilet részére az eljérés 616dményérél. A 13112110Bizottseig munkéjérél jegyzékiinyvet kell készitenj, amelynek részét
- . képezik a tagok indokoléssal 611111011 egyéni birélati 1anai.

4. A Polgérmester
*

~
— A Polgénnester képviseli a2 Ajénlatkérét a kézbeszerzési eljérés sorén.— A Polgérmester d0111 a2 ajénlatok érvényessegérél valamint a2 ajénlattevb’k

illetve 98.§. (2) bekezdésében meghatérozott esetekben, amelyeknél a_ térgyalésok‘megkezdése 61011 k0teles a2 Ajémlaflgéré (101116111.- A2 eljérést megindfté. hirdetmény jogsz6rfiségét a polgérmester- 'ellenjegyzésével igazolja. A2 eljérést megindl'té hirdetfnényt nem 161161611611j6gy62111, ha 212 $6111 a kézbeszerzésre, illetéleg a kb‘zbeszerzésieljérésra vonatkozé szabélyokat. A2 61jérést megindité hirdetmény611'enj 6gyzése néflcfil a kszbeszerzési eljérés 116111 1111111112110 meg.

. III.
A kiizbeszerzés'i eljérésok 116161626 tervezési é_s fisszegzési dokumentéciéja

l. Kfizbeszerzési tervflibz. 33.5?) 1 '- '



tipusaira.
A k01136gvetés elfogadését kévetéen a kéltségvetési 6v elején H legkésébb térgyév marcius
31. napjéig — a Képviselc’i 163111161 jévéhagyja a2 6ves kdzbeszerzési 1611/61, mely nyflvénos 63 5
6V1g k611 megérizni.

_ 'A k02b632612631 161v 611163211636 61011 a2 ajénlatkéréi indithat 1(02b632612631 eljérést, amelyet a
tervben megf61610611 32616p6116111j k611.A kézbeszerzési 161v 116m vonja maga 111611 62 abban megadott kézbeszerzésre vonatkozé
eljérés 16f01y161213£inak k01616261136g61. w A 1(02b632612631' 1611113611 nem 326161316 ‘

A2 0111(01‘ményzat 62 61/63 b6326126361'161 6V63 statisztikai ésszegezest k5161€8 késziteni, majd
tovébbl'tani a K02b632612631' Hatéség 1632616 legkésébb a térgyévet kb'vetc'i 6V méjus 31.
napj 211g.

IV
A 1(02b6326rzési eljérés

1. A kiizbeszerzés értékének meghatérozésa

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

j616n1k620k, a2 aj6111311611011 1632616.
A27 arubeszerzés, 'a szolgéltatés, a tervpélyézat, a2 6p1'1631 bemhézés becsiflt 6116116
megéllapitésakor a Kbtv. 12. — 17. §~ba11 1611161131 11611 figyelembe venni.A k0213632612631 6116khatéroka1 a Kbtv. 10. §-a 10g21'11'.

i

2. A kiizbeszerzési eljérzis 6161163211636, adminisztrécid

111610161;r a2 6561631321 bevont 326m61y6knek, illetéleg 326W62616kn61< megfelelé’) 4 aw
kézbeszerzés térgya 326111111, . 11021363262631, jogi' 63 'p‘éflzfigyi H szakértelemmel k611
rendelkeznjfik. A jegyzé’ gondoskodik a felhivés 63 az ajénlatkérési dokumentacié
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61k6321’1161636161 63 1‘611d61k626316 21111136161. Szflkség 32611111 6 Ajénla1k616 k62b632612631'
1611116311116 vagy kfilsc") 3261V6261 36g1'136g611'

(2) Minden 6gy63 kb'zbeszerzési eljérést326126d63 161j631'16361'g terjedéen — 1163b_gya1~:(_)rlé13a‘ 6361611 711111611, 21 K131. felh616ktroniku3an dokumentélni k611. (K111. 34

3 igénybe veheti.

— 31111611 6161163211636161 a2 eljérés alapjein 11611511311, vagy az eljérés1 csclekmények 616k110niku331311116261311 alapjén alkotott jogszabély 3261-1111. § ( 1) b6k62d63)

(3) A2 Ajénlatkéré jogait 63 k61616261136g61'1 a j616n szabélyzatban meghatérozott személyek,
11161116 62 Ajén’latkérc‘j 611211 mégbfzott 326m61y vagy SZCI'VCZEt gyalioroljék.
(4) A2 Ajénlatkéré 111516163 62 alébbirendelkezik honlappal, sajét 'honlapjain,

-

adatokat, infoméciékat, dokumehtumokat, haha haulappal 116111 rendelkezik a K62b63261‘2631'
Hatéség vagy a fenntané honlapj 6111 1162261611111:

3 Icfizbeszerzési tervet, valamint annak 11161103116361 (médositésait),- a Kbt. 9. §. ( 1) b6k62d63 k) pontja alkalmazéséval megkététt szerzédéseket,— 212 61626163 vitarendezéssel kapcsolatos K131. 79. § (2) bekezdése 326111111adatokat,
— a kéizbeszerzési eljérés kapcsén indultjogorwslati eljérés vonatkozéséban:- 6 1161616111 Kb1.—b611 meghatémzott adata1'1(Kb1. 137. § (9) bekezdés)- a K62b63261'2631 Dontébizottség 326126c163 megkéitését 6ng6d61y626 V6g26361(Kb1.144. §. (4) b6k62d63)

v

1‘;- kézbeszerzési 61161113 alapjén megkfitétt 326126d636k61,— a 3261261163 teljesitésére‘ 1101121111026 kb'vetkezc'i adatokat: hivatkozést ak62b632612631 CU5116131 megindfté hirdetményre, at 3261215116 felek; megnevezését, a21, hogy 21 1611631163 32612611633261'1’1 VOlt-B, a szerzédés161j631’1636116k a2 ajénlaflcérc’i 611161 6113111611 1d6p0111j61, tovébbé az6116113201g611a163 161j631’1636n61c idépontjét 63 11611111261611 6116n3201gé111a12'13értékét,
- 3 1031611 jogszabélyban n16ghatérozott 6V63 statisztikai 63326g2631.

A2 adatok kéizérdekbb'l nyflvénos adatok, azok nyilvénosségra hozatala 1121611 11101116
hivatkozéssal 116111 tagadhaté meg.

3. A kfiz'beszerzésji eljziraisban részt-vevé’ személyekre, szervezetekre vonatkozé
szabélyok



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

(3)
Az Ajénlatkérc’i neVében a2 eljérést Iezéré déntést meghozé képviselé-testfilet tagja nemIehetva Birz'ilé Bizottség tagja.

4. ésszeférhetetlenségiokok

vevc’fi gazdaségi szereplével fennéllé més kéizés érdek miatt nem képes. (Kbt. 24. § (1)bckezdés) ‘ '

(2) A2 Ajénlatkéré nevében eljéré és-az éltala az eljéréssal vagy annak elékészitéséveikapcsolatos tevékcnységbe bevont szemely vagy szervezet irésban kateles nyilatkozni arrél,hogy vele szemben fennéll—e 21 Kbt. 24. §-a szerinti ésszeférheteflenség.

5. Az eljzirést megindité (hirdeté’) hirdetmény, felhfvés, dokumentécié

(1) A kézbeszerzési eljérést megindfté felhivés a kézbeszerzési eljérés egyes fajtéirairényadé szabélyok szerint ajénlati felhivés, részvételi felhivés, ajz’mlattételi felhivés vagykfilfin jogszabélyban f0g1alt kb'zvetlen részvételi felhivés. ‘
(2) A2 Ajélflatkéré az ajélflati és részvételi felhivést kfilén jogszabélyban meghatérozottminta szerinti hirdetmény fitjén kételes kézzétenni. ‘

(3) Ha az Ajénlatkéré témogatésra irz’myulé igényt (pélyézatot) nyfijtott be, vagy fogbenyfijtani, a2 eljérést megindithatja, a2 eljérést megindité felhivésban azonban fel kell

- (4) A2 eljérést megindfté fellfivésban az' Ajénlatkéré megadja a kézbeszerzés térgyét ésmennyigégét.

(5) A2 Ajélflatk'éré megvizsgélja beszerzését abbél a szempontbo’l, hogy a beszerzés. térgyénak jellege lehetévé teszi—e a kézbeszerzés egy részére térténc'i ajénlattétel- ''biztositését. Amennyiben a rész—ajénlat tételi Iehetéség biztosithaté'az éljérzist meginditéfelhivésban lehetévé teszi a részajénlat-tételi Iehetéséget.

(6) A kézbeszerzési eljérést megindité hirdetmény, felhiva’s Végleges szévegét a BiréléBizottség hagyja jévé. A jévéhagyott szévegnek megfelelc’i hjrdetmény, felhivéskézzétételérél, megkfildésérc'il az Ajénlatkéré éltal megbizott személy vagy szervezetgondbskodik.

‘ (7) AZ Ajélflatkéré' ~ a megfelelé ajénlattétel elésegité-se érdekében — dokumentéciétkészithet (a Kbt.49. §—ban 63 122. § (2) bekezdésében foglaltak esetén kb'teles késziteni). A



6. AZ ajénlatok benyfijtésa és bontésfira vonatkozé szabélyok

(1) A27 ajénlatot és a részvételi jelentkezést irésban és zértan, az ajénlati felhivzisbanrmegaddft médon, idéponn‘a és Clmre kijzvetlenfil vagy postai L'Iton kel] benylijtani azajénlattételi hatéridé’ lejértéig.

‘ (2) A2 ajeinlattevé részére — amennyiben ajénlatét személyesen nyfijtjar be. — az ajénlatétvételérc’il elismervényt keI] adni. AZ étvételi elismervénynek tartalmaznja Icell az étve'telidc‘ipontjét, az éltvevé nevét‘ és aléirését, valamint annak elismerését, hogy a2 ajénlatbenyfijtésa lezért, sértetlen

(3) A beérkezett aja’nlato

bofitékban tértént.

k borftékj‘cin fel kel] tfintetni a beérkezés idc’ipontjét, tovz'ibbéréngteni kell, hogy a borfték sértetlenfil érkezett-e, valamint fel kell jegyezni az ajénlatsorsza'mét.

(4) AZ ajéxflatokat tartalmazé iratok felbontését az‘ ajénlattételi hatéridé') lejérténakidépontjéban keIl megkezdeni. A bontés mindaddig tart, amig a hatéridé lejéfiéig benyfijtottésszes ajénlat felbontésra 11cm ken'il.

(6) A2 aja’mlatok felbontésakor ismertetni kell az ajénlattevék nevét, cimét (székhelyét,lakéhelyét), valamint azokat a fBbb, szémszerfisithetc’j adatokat, 311361ka a. birélafi'' szempont (részszempontok) alapjén értékelésre kerfilnek.‘ -
(7) Az Ajénlatkéré’) éltal megbizott személy vagy szervezet képviseléje nyflt eljérés esetén

r Iaz ajénlatok bontasanak megkezdésekor, térgyalésos eljérés esetén a végleges ajénlatokfelbontésa 61511: kézvetleniil ismerteti a szerzédés teljesitéséhez rendelkezésre £1116 anyagifedezet ésszegét.

(8) AZ ajénlatok felbontésérél és ismertetésérb’l jegyzékényvet kell készfteru', amelyet abontéstél szémitott 6t napon beliil meg kelI kfildeni :12 633263 ajénlattevének.
(9) AZ ajénlatok felbontésakor a jagyzékényv ke’szitésérfil a jegyzfi, illetéleg a2Onkonnényzat éltal megbizott személy vagy szervezet gondoskodik. ~-

7. Hiénypétlésra vonatkozé szabzilyok

' (1) A2 Ajénlatkéré kb'teles
hjénypé'ilés lehetéségét.

az Gsszes ajénlattevé széméra, azonos feltételeldgel biztositani a
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-

(2) A hiényok péflésa csak arm irényulhat, hogy a2 ajénlat vagy részvételi jelentkezés. megfeleljen az ajénlati, részvételi, illetve ajénlattételi felhivés, a dokumentécié vagy ajogs'zabélyok eléirésainak.

A hiénypétlésra vagy a felvilégosftés nyt’ljtéséra szélé felszélitést az Ajz’mlatke’ré
(3)
éltal megbizott személy vagy szervezet a tébbi ajainlattevé' vagy részvételre jelentkezélegyidejfi értesitése mellett kb'zvetlenfil' kételes‘ az ajénlafievb’k, iljetve részvételre

(4) A2 Ajénlatkéré filial megbizott személy vagy szervezet gondoskodik arrél, hogy ahiénypétlési felhivés megkiildésre keriiljén az ajénlattevék részére. -

8. Ajénlatok elbirailésa, értékelése

(1) Az ajénlatok elbiréla'sa sorén a Birélé Bizottségnak meg kell Vizsgélnia, hogy azajz’mlatok megfelelnek—e a2 ajénlati felhivésban és a dokumentéciéban, valamint ajogszabélyokban meghatérozott feltételelmek.

(2) A Bireilé Bizottség kételes megéllapitanii hogy 111er ajénlatok érvénytelenek,illetéleg van-e olyan ajénlattevé, akit javasolni kel] az eljérésbél kizémi.

(3) Az tajénlati fellfivésban eléirtaknak, és a Kbt szabélyainak megfeleléen kell megitélniaz ajénlattevé szerzédés teljesitésére valé alkalmasségét vagy alkalmatlanségét.

(4) AZ érvéhyes ajénlatolgat az ajénlati. felhivésban meghatérozott értékelési szempont- (Kbt.71. §) alapjén, valamint a Kbt. 71—73. §-ba1:1 foglaltakra tekintettel 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 tagjaiirésbeli szakvéleménw és szémszerfisitett d5ntési javaslatot készitenek a déntést meghozéKépViselé-testfilet részére.

9. Eredményhirdetésre vonatkozd szabzilyok

(1) AZ eljérés nyertese a2 a2 Ajénlattevé'), aki a2 Ajénlatkéré részére a2 eljérést megindftéfelhivésban és dokumentéciéban meghatérgzott feltételek alapjén, valamint a Kbt. 771. (2) ‘

I (2) A2 Aje’mlatkéré éltal megbizott személy vagy szervezet kételes a2 Ajélflattevc'iket irésbantéjékoztatni a2 eljérés eredményérél; eredménytelenségéréll az ajénlattevé kizérésérél,alkalmatlanségénak megéllapftéséxél, valamint ezek részletes indokérél a dfintést kévetéena Ieheté leghamarabb, dc Iegkésébb hérom munkanapon beliil. *
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' 4) AZ eljérés eredményérfil szélé téjékoztatét az Ajénlatkéré éltal megbiiott személy vagyszervezet legkésébb a szerzqdesko'tést, vagy ennek hiényéban az eljérés ercdménwelexményilvénitésérél vagy a szerzédés megkétésének megtagadésérél szélé ajénlatkéréi déntéstkéveté t1’z munkahapon beliil megkfildi kiizzétételre (Kbt. 30. § (2) bekezdés).
(5) A2 ésszegze’s (és a téjékoztaté) megkiildésérél az Aja’nlatkérc’il éltal megbfzottszemélynek vagy szervezetnek kell gondoskodnia.

10. Szerzfidések megkiitése, teljesitése

7 tekintettel'~ a nyertes ajénlat azon elemeit, amelyek érte’kelésre kerfiltek. Amennyiben a2eljérés nyertese Visszalép, akkor a szerzédéskb‘tésre jogosult személy jogosult az eredménykihirdetésekor a kévetkezé') Iegkedvezébb ajénlatot tevfinek minésitett szervezettelmegkc‘jtni a szerzédést, ha 6t az ajénlatok elbirélésérél szélé I'résbeli ésszegezésbenmegjelélte. ?
‘

b) E szabélyzat hatélya alé tanozé szervek, illetve személyek a nyefies' szervezettel(személlyel) [I(bt. 124. § (9) bekezdés] szemben csak abban az esetben mentesijlnek akézbeszerzési szerziidés megkb'tésének kételezettsége 3161, ha az ajénlatok clbirélésérélszéIé irésbeli ésszegezés megkiildését kévetfien — éltala elére nem léthaté éselhén’thataflan 0k kéivetkeztében — beeillott lényeges kérfilmény miatt' a kszbeszerzésiszerzfjdés megkfjtésére vagy teljesftésére nem képes.

c) A szerzédés — a Kbt. 73. § ( 1) bekezdése szerinti rés'zei kivételével, feltéve, hogy azabban foglaltak nem ellentétesek a 96. § (3) bckezdésével — nyilvénos, annak tartalmakézérdekfi adatnak 11111163111.

d) Az Ajénlatkéré’) a kézbeszerzési eljéfés alapjén megkététt szerzéde’st honlapje’m a ’megkc‘jtését lcévetéen-kc‘iteles kézzételmi. A szerzédésnek a honlapon a teljesitéstc’jlszémitott 6t évig folyamatosan elérhetdnek kell Iennie.

11. A kfizbeszerzési eljérfis belsfi ellenfi’rzéseA szabélyzat hatélya aIé tartozé kézbeszerzések ellenérzését a megbizott b6186 ellenc'irc'jkVégzik. _ -
_.

Zfiré rendelkezések

kozbeszerzéfii eljérésokra a kézbeszerzesekrél 82616 2011. évi CVIII. tdrvény,valamjnt annak felhatalmazasa alapjén alkotott jogszabélyokka1.(a tovébbiakban:‘Vonatkozé jogszabélyok) ésszhangban kell alkalmazni. Amennyiben jeIenszabélyzatban foglaltak és a hatélyos vonatkozé jogszabélyok kézétt ellentmondésmerfilne feI, figy a hatzilyos vonatkozé jogszabélyok rendelkezései az irényadéak.
2.) A2 Ajénlatkéré kézbeszerzési eljéréséban kszremfikc'idé, résztvevé személyek ésszervezetek kéitelesek _a yonatkozé jogszaba’lyok-‘éka jelen szabeilyzat eléfrésait'éttanuhne’inyozni, értelmezni és a2- azokban foglaltak szerint a télfik elvérhati.rgondosséggal eljérnj.

-.
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3.) Ezen szabélyzat 2014. jfinius 12. napjén lép hatélyba.

Zékény, 2014. jfinius 11.

Iarfléé Sia olcs . , I .fag ‘ Bors Andrés_ polgfilnester
jegyzb’

   

Zéradék:

Iyzatot Zékény Kézség Képviselé—testfilete 67/2014. (V1.11) KT.
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1. szémfi fiiggelék

Megbizélevél, fisszeférhetetlenségi és titoktartési nyilatkozat
v

Alfilirott , ....... irsz......................... helyiség, ............ utca ....... sz.alatti lakes, mint Zékény Kézség Polgérmestere, - 8852, Zékény, Méjus 1. u. 6. — akfizbe§zerzésekr61 32616 2011. évi CVIH. tfirvény 22.§ (3) - (4). bekezdéseiben foglaltakalapjén, figyelembe véve Zékény Kézség Onkorményzata Kézbeszerzési Szabélyzatébanleirtakat, megbizom Ont, ................ név, sz: ........... hely, ........ év, . ho, ....... nap,an: ............. , ....... irsz......................... helyiség, ............ utca ....... sz. alatti Iakoshogy az Zékény Kb'zség Onkormémyzata, mint ajénlatkérc’i éltal kiirt, a,, ................................................. -. ...............,, térgyfi kézbeszerzési eljérésban, minta Birélé Bizottség tagja vegyen részt. ..
w

Zékény, IT ...... év, hé, ...nap.

”
Janké Szabolcs
Zékény Kéizség
polgérmestere

Alufirott ................ név, sz: hely, év, ........ hé, ....... nap, an: ............., ....... irsz......................... helyiség, ............ utca ....... sz. alatti lakes 3 fenti térgyfikézbeszerzési eljérésban elfogadom a Birélé Bizottségi tag jelélésemet. Alziirésommal

KijelenteIn tovébbé, hogy a fenti kézbeézerzési eljéréssal kapcsolatosan szernélyemre nézveSemmflyen egyéb'més ésszeférhetetlenségi ok a vonatkozé jogszabélyok alapjén nem 2111ferm.
, ~

'
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valamint a harmadik fe'lnek térténé étadés tilalmét. Az eljérés soréln szerzett infoméciékatbizalmasan kezelem. Katelezem magarn an'a, hogy' az ajénlatkéré és az ajénlattevékszemélyiségi jogait, szerzéi jogait, iparjogve’delmi jogait (talélmény, szabadalom, védjegy,ipari minta 3th.), vagy més jogi érdekeit — a birélati munka sorén tudoma’somra jutott adatokJogosulatlan felhasznéléséval, nyilvénosszigra ' llozataléval, vagy iIIetéktelen személytudoméséra hozataléval, vagy bénnely més médon — nem sértem.

Tudomésul veszem, hogy a sajté 63 az egyéb érdekeltek téjékoztatéséra Ajénlatkérékéntkizérélag a vezérigazgaténak, vagy az éltala frésban megbizottnak van hata’skére.

'Bizottségi tagra, ill. a déntéshozéra nem vonatkozik) valamint a Kbt.22. § ( 1) bekezdésérefigyeleminel ismerem a térgyi kfizbeszerzési eljérés dokumentélésénak rendjét, felelésségikérét.
Ismerem, és- az eljérés sorz'm magamra nézve lcfitelezének elfogadom a Kbt-ben,részletezetteket, valamint a2 Ajénlatkérb’ kézbeszerzé‘si elj érésaira vonatkoz§ eléirésokat.
A fentieket bfintetfijogi feleléisségem teljes mdatéban jelentettem 1d, és mindenféle réhataiskényszen’tés és egyéb més befolyésoléstél mentesen fogadtam 61 a Bira’lé Bizottségi tagmegbizést, és tettem az ésszeférhetetlenségi és titoktartési nyilatkozatot.

Amennyiben az eljérés lebonyolitésa sorén jelen nyjlatkozatomat érinté véltozés kévetkezikbe, azt haladéktalanul irésban bejelentem a megbizénak, ezen tfilmenéen a Kbt. 24. § (2)-(3) -ét érinté’) véltozés esetén, amely ésszeférheteflenséget eredményez, figy a2 irésos bejelentésidc’ipontjétél kezdédéen az eljérésban folytatott tevékenyse’gemet haladéktalanulfelfiiggesztem, 65 a2 azidéig nélam keletkezé, valamint a részemre étadott valamennyi,nevezett kézbeszerzési eljéréssal kapcsolatos dokumentumot teljességi nyilatkozat, valaminttitoktartési nyilatkozat aléiréséval étadok Zékény Kijzség p01génnestere részére.

A fentiek figyelembc vételével, és az esetleges jogkb‘vetkezmények ismeretében from alé a. jelen dokumenfumot a2 a1u11'rott helyen e’s idc’ipontban.

Zéke’my, .......év,........hc’),...nap.
"

........nev
Birélé Bizottségi tag, mint megbizott

v
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2. szzimfi fiiggelék

Egyéni-birzilati lap 2.

térgyl'l kfizbeszerzési eljéréshoz

A bl’rélatot végezte:~

Az ajénlattevfi neve:_
-

1. Formai és tartalmi birzilat
'I(iivetelmén Formai ' Tartalmi~ y értékelés értékelés

igen — nem 1'an — nem

igen — 116m igen — nem

igen 4 mam igen — nem

A birélat eredménye: az ajfinlat érvényes / érvénytelen.
..

Az érvénytelenség oka és indoka:

Az ajénlattevfi nave:_

'

-1. Formai és tartalmi birzilat
Kijvetelmén Formai Tartalmj' Y értékelés értékelés

igen H nem igen — nem

igen 4 nem igen — nem

igen — uem igen — nem

A birsilat eredménye: az ajénlat érvényes / érvénytelen.
‘

Az érvén-ytelenség'oka és indoka:
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,. 2. A birzilat szempontjai

a) a legalacsonyahb fisszegfi ellenszolgéltatés ‘ -

Fentieket figyelembe véve nyertes ajénlattevfi Az ajzinlatban szereplt’inave, sze’khelye
ellenszolgéltatés (Ft)

- 11) az tisszességében legelfinyfisebb ajénlat

(a megfelelé’) aléhfizandé)
3. Ajénlati elemek értékelése az fisszességéhen legelfinyfisebb ajzinlat, mint birélati szempontesetém

w ‘7 .: . - .7 _' - Arész—---
Az elb-l'rélfis részsmmpofitj ai

, . - , . A sfil szém és azErtekelesx , , y . r -szempontok . ., ertekeleSI pontszam. ,. , . pontszam. . . . sulyszamal . - _ szorzata

- I
”A szorza'tok végfisszége: '-
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