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Pomaz Varos Onkorményzatanak Képviselé-testiilete 2020. julius 16-i tilésének jegyzékényvébdl

Pomaz Varos Onkormanyzat Képviselé-testiiletének

101/2020.( VII.16.) szamu hatarozata

a Pomaz Varos Onkormanyzata Képviselé-testiiletének a Szervezeti és Muikédési

Szabalyzatar6l sz6l6 5/2015 (IV.8.) szamu 6nkormanyzati rendeletének fiiggelékét

képez6 uj K6zbeszerzési Szabalyzat megalkotasa targyaban

Pomaz Varos Onkormanyzat Képviselé-testiilete a kizbeszerzésekr61 sz616 2015. évi CXLIIL.
torvény 27.§-d4ban meghatarozott kételezés alapjan az alabbi hatarozatot hozza:

1.Pomaz Varos Onkormanyzat Képviselé-testiileténekjelen hatarozat mellékletét képezé
uj Kézbeszerzési Szabalyzatot jovahagyja és annak alkalmazasat 2020. julius ...napjatol
alkalmazni rendeli és ezzel egyidejtileg a Pomdz Varos Onkormanyzat Képviselé-

testtiletének 24/2017. (IL.15.) szamui hatarozataval (2017. februar 15. napjan) jovahagyott
Kézbeszerzési Szabalyzatot hatalyon ktytil helyezi.

2.Pomaz Varos Onkormanyzat Képviselé-testiilete felkéri a Jegyzét, hogy az wy
Kézbeszerzési Szabalyzat kézzétételérél, valamint annak a Pomaz Varos Onkormanyzat

Szervezeti és Mukédési Szabalyzatanak (SzMSz) fiiggelékei k6zétti elhelyezésrdl

gondoskodjon.

Hataridé: 2020. julius 24.

Felelés: Jegyzé
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Pomaz Varos Onkormanyzatanak

Kozbeszerzési Szabalyzata

E Kozbeszerzési Szabalyzatot Pomaz Varos OnkorményzatanakKépviselé-testiilete 101/2020. ( VII.16.) sz.

hatarozataval jovahagyta.

E Kézbeszerzési Szabalyzat hatalybelépésének idépontja: 2020. julius 17.

1. Altalanos rendelkezések

Pomaéz Varos Onkormanyzatanak Képviselé-testiilete (tovabbiakban: Képviseld-testiilet) a

k6zbeszerzésekr6él sz6l6 2015. évi CXLIII. torvény (tovabbiakban: Kbt.) 27.8-aban megallapitott
feladatkérében eljarva a Pomaz Varos Onkormanyzata (a tovAbbiakban: OnkormAanyzat) 4ltal
végzett kézbeszerzési eljarasok elékészitésének, lefolytatasanak, belsé ellendrzésének felelésségi
rendjét, a nevében eljaré személyekés szervezetekfeleldsségi korét, valamint a kozbeszerzésieljaras
dokumentdalasanak rendjét az alabbiak szerint Allapitja meg és erre az alabbi Kozbeszerzési
Szabalyzatot alkotja (a tovabbiakban: Szabalyzat):

A Kbt. és jelen Szabalyzat minden esetben egyiittesen alkalmazando.
ss

A k6zbeszerzések meghatdérozésara a Kbt., mig az értékhatarok vonatkozasaban a Kbt. eldirasait,
valamint a Kézbeszerzési Hatésagnak a honlapjan k6zzétett tajékoztatoit kell alkalmazni.

2. ASzabalyzat célja

A Szabalyzat célja, hogy az Onkormanyzat kézbeszerzéseire vonatkozoan a Kbt. rendelkezéseivel

dsszhangban egységes, 6nkormanyzati szintti eljarasi rendet hatarozzon meg:

- a kOzbeszerzések atlathatdsagdnak, a verseny tisztasaganak, a nyilvanossag biztositasanak,

valamint

- a leghatékonyabb versenyeztetés biztositasa és ezzel az Onkormanyzat sz4mara mtiszakilag és

gazdasagilag legkedvezdbb szerz6déseklétrejottének eldsegitése érdekében.

Jelen Szabalyzat meghatarozza a kézbeszerzési eljaras elékészitésének, lefolytatasanak felelésségi

rendjét, az ajanlatkéré nevében eljaré, tovabba az eljarasba bevont személyek,illetéleg szervezetek
felelésségi korét, a dokumentalas rendjét, a dontésekért felelés személyt.

3. A Szabalyzat hatalya

3.1 E Szabalyzat személyi hatalya az Onkorményzatra, mint ajanlatkérére (Kbt 5.8 (1) bekezdésc)

pontja) terjed ki, a kovetkez6k szerint:

a.) az OnkormAényzati kézbeszerzéseket eldkészité és a kézbeszerzésieljarasba bevont személyekre és

szervezetekre,

b.) az Onkormanyzat altal a kozbeszerzési eljarasban valé kozremtikddésre megbizott ktilsd
szakértékre és kézremtik6d6 személyekre, szervezetekre a megbizas tartalmaszerint,

c.) a kézbeszerzési eljarasban az Onkormanyzat részérdl résztvevé személyekre, bizottsagokra,
dontéshozékra.



3-2 E Svzabdlyzat tdrgyi hatdlya ala tartozik az Onkormanyzat valamennyi, visszterhes
arubeszerzése, szolgaltatas megrendelése, épitési beruhazasa, épitési koncesszidja és szolgaltatasi
koncessziéja amennyiben az a Kbt. alapjan k6ézbeszerzésnek minésiil (a tovabbiakban egylitt:
kozbeszerzések).

3-3 Amennyiben a Képviselé-testiilet a Kbt. 117.§-A4ban kapott felhatalmazas alapjan adott eljarasra
sajat beszerzési szabalyokalkalmazasatirja eld , igy az abban nem szabalyozott kérdések tekintetében
jelen Szabalyzat rendelkezéseit kell alkalmazni.

4. Fogalom meghatarozasok a Szabalyzat értelmezése szerint

4.1 ajdnlatkéré: az Onkormanyzat Kbt.5.§ (1) c) pontja alapjén;

4.2 ajanlattevd:az a gazdasagi szereplé, aki (amely) a kézbeszerzési eljarasban ajanlatot nyijt be;

4.3 alvallalkoz6: az a gazdasagi szereplé, aki (amely) a kézbeszerzési eljérds eredményeként
megkotétt szerzddésteljesitésében az ajanlattevé Altal bevontan kézvetleniil vesz részt, kivéve

a) azon gazdasagi szereplét, amely tevékenységét kizdrélagosjog alapjan végzi,

b) a szerzédés teljesitéséhez igénybe venni kivant gyartét, forgalmazét, alkatrész- vagy alapanyag
eladojat,

c) épitési beruhazas esetén az épitéanyag-eladot;

4.4 dontéshoz6: Pomaz Varos Onkormanyzatanak Képvisel6-testtilete;

4.5 darubeszerzés: az arubeszerzés olyan visszterhes szerzédés, amelynektargya forgalomképes és
birtokba veheté ing6 dolog tulajdonjoganak vagy hasznalatara, hasznositdséra vonatkoz6 jognak-
vételi joggal vagy anélkiil torténd - megszerzése az Onkormanyzat részérél. Az arubeszerzés
magabanfoglalja a beallitast és tizembe helyezéstis;

4.6 egybeszamitas: tilos a kézbeszerzést oly médon részekre bontani, amely a Kbt., vagy a Kbt.
szerinti unids értékhatart eléré vagy meghaladé becsiilt értékti beszerzésekre vonatkoz6 szabalyai
alkalmazdsanak megkertiléséhez vezet. Az egybeszamitds soran a k6zbeszerzési torvény
rendelkezéseit kell figyelembe venni.

4.7 életciklus: egy termék hasznalatanak, szolgdltatas nyttjtasanak vagy egy épitési beruhdzas
fennallasanak dsszes egymast kéveté,illetve egymassal kapcsolatban allé szakasza.

4.8 épitési beruhdzas: olyan visszterhes szerz6dés, amelynektargya a kovetkezé valamelyik munka
megrendelése (és atvétele) az Onkormanyzat részérél:

a.) a Kbt. 1. mellékletébenfelsorolt tevékenységek egyikéhez kapcsol6d6 munka kivitelezése, vagy
kivitelezése és kiln jogszabalyban meghatarozott tervezéseegyiitt;

b.) épitmény kivitelezése vagy kivitelezése és kiilon jogszabalyban meghatérozott tervezése egylitt;

c.) az Onkormanyzat Altal meghatdrozott kévetelményeknek megfelelé épitmény barmilyen
eszkozzel, vagy médontorténé kivitelezése.  



4.9 épitési beruhdzds ajdanlatkérési dokumentdcié tartalma: az épitési beruhézasok
kozbeszerzésének részletes szabdlyairél sz6l6 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete

alapjan kell 6sszeallitani;

4.10 épitési koncesszié: az épitési koncesszid olyan épitési beruhazas, amely alapjan az
Onkormanyzat épitési beruhazdst rendel meg, ellenszolgaltatasa az épitmény hasznositasi joganak
meghatarozott idére torténd atengedése vagy e jog atengedése pénzbeli ellenszolgaltatassal egytitt,
amely egyiitt jar az épftmény hasznositasahoz kapcsolod6 mtikédési kockazatnak a koncesszids

jogosult altali viselésével

4.11 gazdasdgiszereplé: barmely természetes személy, jogi személy, egyéni cég vagy személyes joga
szerint jogképes szervezet, vagy ilyen személyek vagy szervezetek csoportja, aki, illetve amely a
piacon épitési beruhazasokkivitelezését, aruk szallitasat vagy szolgaltatasok nytjtasat kinalja;

4.12 hatdridék szamitdsa: a napokban, honapokban vagy években megallapitott hatariddbe vagy
idétartamba a kezd6nap nem szAmit bele. (Kezdénap az a nap, amelyre a hataridé megkezdésére
okot ad6é cselekmény vagy egyéb koriilmény esik.) A honapokban vagy években megallapitott
hatarid6é azon a naponjar le, amely szamanal fogva a kezdénapot kovet6 napnak megfelel; ha ez a
nap a lejaérat hénapjaban hidnyzik, a honap utolsé napjan. Ha a hataridé utols6 napja nem
munkanapraesik, a hataridé csak az ezt koveté legk6zelebbi munkanaponjarle. A hirdetményben
(felhivasban) megjelolt idétartam a hirdetmény(felhivas) feladasat, illetve a felhivas kozvetlen

megktildését kovet6 napon kezddédik.

4.13 keretmegdllapodds: egy vagy tobb ajanlatkéré és egy vagy tobb ajanlattevd kozott létrejott
olyan megallapodas, amelynekcélja, hogy rogzitse egy adott idészakban kozbeszerzésekre iranyulé,
egymassal meghatdérozott médon koétendd szerzddések lényeges feltételeit, kiilonosen az
ellenszolgaéltatés mértékét, és ha lehetséges, az eldéiranyzott mennyiséget;

4.14 kdzbeszerzési eljdrds elékészitése: az adott kozbeszerzési eljaras megkezdéséhez sztikséges
cselekmények elvégzése, igy ktilondsen az adott kozbeszerzéssel kapcsolatos helyzet- és
piacfelmérés, a kdzbeszerzés becstilt értékének felmérése, az eljarast megindit6d (meghirdeté)
hirdetmény, felhivas és a dokumentacié eldkészitése;

4.15 kdzbeszerzési eljards megkezdése: a kozbeszerzés megkezdésén a kozbeszerzési vagy
koncessziés eljardst megindit6 vagy meghirdeté hirdetmény feladasanak iddpontjat, a hirdetmény
nélkiil indulé eljar4s esetében pedig az eljarast meginditd felhivas vagy a targyalasi meghivo
megkiildésének, ennek hianydban a targyalas megkezdésénekidépontja

4.16. koézbeszerzési szerzédés: a Kbt. szerinti ajanlatkéré altal, irasban megkotott, arubeszerzésre,

szolgaltatas megrendelésre vagy épitési beruhazasra iranyulé visszterhes szerzddés

4.17. kdzbeszerzési dokumentum: minden olyan dokumentum, amelyet az ajanlatkéré a
kozbeszerzés vagy a koncesszié targya,illetve a kézbeszerzési vagy koncessziés beszerzési eljaras
lefrasa vagy meghatérozdsa érdekében hozlétre, illetve amelyre ennek érdekében hivatkozik

4.18 kézbeszerzés becsiilt értéke: A kézbeszerzés becstilt értékén a kozbeszerzés megkezdésekor
annaktargydért az adott piacon 4ltalaban kért vagy kinalt - altalanos forgalmi ado nélkul szamitott,
a Kbt. 17-20.§-aiban foglaltakra tekintettel megallapitott — teljes ellenszolgaltatas (a tovabbiakban:
becsiilt érték). A becsiilt érték vizsgélata k6rében kiilon vizsgalatot kell elvégezni és ennek
eredményét dokumentalni a Kbt. 28. §-aban foglaltak alapjan.

4.19 kdzdsségi dru: a Kézosségi Vamkédexrél sz6lé tanacsi rendeletben (2913/92/EGK rendelet)

igy meghatarozott fogalom;

4.20 osszeférhetetlenség: Osszeférhetetlen és nem vehet részt az eljdrds elékészitésében és
lefolytatasAban az Onkormanyzat, mint ajanlatkér6é nevében olyan személy vagy szervezet, aki vagy
amely Kbt. 25.§ (1)-(4) bekezdésében foglaltak szerint osszeférhetetlen.



4.21 részvételrejelentkezé: az a gazdasagi szereplé, aki (amely) a tobb szakaszb6lallé kézbeszerzési
eljaras elsd, részvételi szakaszdban vagy koncessziés beszerzési eljarasban részvételi jelentkezést
nytjt be;

4.22 szolgaltatas megrendelése: A szolgaltatas megrendelése - Arubeszerzésnek és épitési
beruhaézdsnak nem mindésiilé - olyan visszterhes szerzédés, amelynek targya kiiléndsen valamely
tevékenység megrendelése az Onkormanyzat részérél. A szolgdltatasok csoportositasdt a Kbt. 3.
szamu melléklet tartalmazza.

4.23 szolgdltatdsi koncesszié: A szolgaltatasi koncesszié a Kbt. szerinti ajanlatkéré Altal, frasban
megk6tott visszterhes szerzédés, amelynek keretében az ajanlatkéré a Kbt.8. § (4) bekezdésszerinti
szolgaltatast rendel meg, az ajanlatkéré ellenszolgaltatasa a szolgaltatas nyijtdsdnak joganak
(hasznositasi jog) meghatdrozott idére Aatengedése, vagy e jog Aatengedése pénzbeli
ellenszolgaltatassal egyiitt, amely egytitt jar a szolgdltatas hasznositasAhoz kapcsol6d6 mttk6dési
kockazatnak a koncessziés jogosult altali viselésével.

4.24 tamogatas: a kézbeszerzésre iranyulé szerzédésteljesitéséhez pénzeszk6z vagy egyéb anyagi
elény juttatasa az Onkormanyzat részére, ide nem értve az adékedvezményt és a kezességvallalast;

5. Az Onkormanyzat éves kézbeszerzési terve, és éves statisztikai 6sszegzése

5-1 Az onkormanyzat a targyévi kdltségvetés elfogaddsa utdn, de legkésdbb targyév marcius 31.
napjaig Osszesitett kézbeszerzési tervet készit, az adott évre tervezett kdzbeszerzésekrél.

Az Onkormanyzat a kézbeszerzési tervben nem szereplé kézbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz
képest mddositott kézbeszerzésre vonatkozé eljarast is lefolyathat, ha az altala elére nem lAthaté
okbél eldallt k6ézbeszerzési igény vagy egyéb valtoz4s meriilt fel. Ezekben az esetekben a
kézbeszerzési tervet modositanikell az ilyen igény vagy egyéb valtozasfelmeriilésekor, megadva a
modositas indokatis.

5.2 A kozbeszerzési tervet, és annak mddositasait a Pomazi Polgérmesteri Hivatal Aljegyzdje (a
tovabbiakban: Aljegyz6) késziti el6. A kézbeszerzési terv dsszedllitasdval kiilsdé szakértd (a
tovabbiakban: Bonyolité) is megbizhatd. A kézbeszerzési tervet Pomaz Varos Onkormanyzataénak
Polgarmestere (a tovabbiakban: Polgarmester) terjeszti a Képviseld-testiilet elé.

5-3 A kozbeszerzési tervet kézbeszerzési targyak szerinti bontasban kell elkésziteni és az adott
kozbeszerzésre vonatkozéan legalabb szerepeltetnikell:

a) targyat,
b) mennyiségét,
c) az iranyado eljarasi rendet,
d) atervezett eljarasitipust,
e) az iddbeli ttemezését, ezen beliil, az elj4ras meginditdsdnak iddépontjat és a szerzddés

teljesitésének varhaté idépontja vagy a szerzddés idétartamat, tovabba
f) sor keriil-e vagy sor keriilt-e az adott kézbeszerzéssel dsszefiiggésben eldzetes Osszesitett

tajékoztaté kozzétételére.

Szolgaltatas esetén, a fentieken til, még fel kell tiintetni a szolgaltatasi kategéria sz4matis.

A kozbeszerzési tervben nem lehet felttintetni a k6zbeszerzés becstilt értékét.

5.4 A kozbeszerzésitervet és annak mddositasait a Képviseld-testtilet Pénziigyi és Ellenérzési Bizottsaga
és a Varosfejlesztési és Kérnyezetvédelmi Bizottsaga megtargyaljék és véleményezik Pomaz Varos  



Onkormanyzat Képviselé-testiiletének Szervezeti és Mtikddési Szabalyzataban ( a tovabbiakban:
Onkormanyzati SZMSZ)foglalt feladatkortik alapjan.

5.5Akozbeszerzési tervvel, valamint annak megvalésitasaval kapcsolatos feladatoktitemezését a szakbizottsagi,

Képviseld-testiileti munkaterv tartalmazza.

5.6 A kozbeszerzési terv nyilvanos.

5.7 A kozbeszerzési tervet az Onkormanyzatnaklegalabb 5 évig meg kell driznie. A kézbeszerzési
tervet és annak mddositasait az ajanlatkérd kételes a Kozbeszerzési Hatdésag altal mtikodtetett
kozbeszerzési adatbazisban kozzétenni.

5.8 Az éves statisztikai Osszegezést az Aljegyzd vagy az altala megbizott k6ztisztvisel6 késziti el a
jogszabalyi kévetelményeknek megfeleléen. Az évesstatisztikai 6sszegezés elkészitésével a Bonyolifté
is megbizhato.

5.9 Az éves statisztikai dsszegezést a Képviseld-testiilet Pénztigyi és Ellendrzési Bizottsaga és a
Varosfejlesztési és K6rnyezetvédelmi Bizotts4ga megtargyaljak és véleményezik az Onkormanyzati
SZMSZ-ben foglalt feladatkértik alapjan. Az éves statisztikai 6sszegzést a Polgarmester terjeszti a

ft

Képviselé-testiilet elé. Az éves statisztikai 6sszegzést az ajanlatkéré koteles a Kozbeszerzési Hatosag
altal mtikodtetett kézbeszerzési adatbazisban k6zzé tenni.

6. Akézbeszerzési eljarasban részvevo6k és felelésségik

6.1 Az eljaras torvényes lefolytatasa a Jegyz6 feladata.

A Jegyz6 évente feliilvizsgalja a Szabalyzatot valamint a jogszabalyi valtozasokkal 6sszhangban és
sziikség szerint elvégzi a Szabdélyzat, valamint mellékleteinek modositasat, és ha ez sztikséges a

Képviselé-testtilet elé terjeszti elfogadasra.

6.2. A kozbeszerzési eljarasokban az Onkormanyzat, mint ajanlatkérdé nevében eljaré személyek:

A jelen Szabdlyzat hatalya ala tartoz6 valamennyi beszerzés esetén az ajanlatkéré képviseletében

eljar6 személy a Polgarmester.

Az ajanlatkéré jogait és kotelezettségeit az ajanlatkérd nevében a Polgarmester gyakorolja.

6.3 A kézbeszerzési eljaras elékészitése, a felhivas és a dokumentacio elkészitése, az ajanlatok
értékelése soran és az elj4ras mas szakaszAban az ajanlatkérd nevébeneljaro, illetdleg az eljarasba
bevont személyeknek, illetéleg szervezeteknek (a tovabbiakban: a kozbeszerzési eljarasban részt
vevok) egyiittesen megfelel6 — a kozbeszerzés targya szerinti szakmai, kozbeszerzési, jogi és
pénziigyi — szakértelemmel kell rendelkezniiik. A részben vagy egészben eurdpai unids forrasbdl
megvalésuléd, valamint 4rubeszerzés és szolgéltatas megrendelése esetén az unids értékhatart elérd,
épitési beruhazas esetén az 6tszdzmillié forintot eléré értékti kozbeszerzési eljarasba az ajanlatker6
koteles felelds akkreditalt kozbeszerzési szaktanacsad6t bevonni.

6.4 A kozbeszerzési eljarasban ktilsé szakérté (a tovabbiakban: Bonyolitd)is felkérheté.

6.5 Az ajanlatkéré nevében eljaré, illetéleg az eljarasba bevonni kivant személy vagy szervezet,
frasban k6ételes nyilatkozni arrél, hogy vele szemben nem 4ll fenn a Kbt-ben meghatarozott

osszeférhetetlenség.

6.6 A kozbeszerzési eljarasban részt vevékaz eljaras soran birtokukbakertilt tizleti, onkormanyzati
titkokrél nem adhatnaktajékoztatast illetéktelen szervnek vagy személynek. Az osszeférhetetlenségi
és titoktartasi nyilatkozatot e Szabalyzat 1. melléklete tartalmazza.

6.7. A kézbeszerzési eljarasban részt vevé személyek



6.7.1 A Biralébizottsag

A Kbt. hatalya ala tartoz6 kézbeszerzések esetén az Onkormanyzat minden kézbeszerzési eljards
vonatkozésdban az Onkormanyzati SZMSZ alapjdn Allandé Biralobizottsagot (tovabbiakban:
Bizottsag) hoz létre.

»A Bizottsag elnoke az Onkormanyzattal szerzédéses jogviszonyban 4ll6 akkreditdlt felelés
kozbeszerzési tanacsadé,aki a kozbeszerzési szakértelmetbiztosité személyis.

A Bizottsag tagjainak szama legalabb harom {6:

- ajogiszakértelmet biztositd személy;
- apénzligyi szakértelmet biztosit6 személy;

- akozbeszerzés targya szerinti szakértelmet biztosité személy.

Az egyes k6zbeszerzési eljarasok vonatkozasaban megvalasztott Bizottsdgi tagok személyérél és a
tagok akadalyoztatasa esetén azok pdtlasarél a Jegyzé és a Polgarmester kézésen tesz javaslatot,
megvalasztasukrol a Képviselé-testiilet dont.

A Bizottsag tagjai a tevékenységiiket legjobb szakmai tuddsuk alapjan kételesek ellatni, erre
tekintettel a kdzbeszerzési eljarasok soran az frdsbeli szakvélemény és déntési javaslat
megfogalmazasa, valamint az érvényességi és az alkalmassdg vizsgalata tekintetében az elj4rdsban
részt vevé mas személyek vagy szervek, illetéleg munkéltatéi jogk6r gyakorléjuk dltal nem
utasithatok.

A Bizottsagi tagsagardl, és a tagok akadalyoztatasa esetén azok potlasarél a Jegyz6 és a Polgarmester
k6z6sen tesz javaslatot.

A Bizottség tagjai a tevékenységiiket legjobb szakmai tuddsuk alapjan k6telesek ellatni, erre
tekintettel a k6zbeszerzési eljaraésok soran az irdsbeli szakvélemény és d6ntési javaslat
megfogalmazasa, valamint az érvényességi és az alkalmassdg vizsgdlata tekintetében az elj4rasban
részt vev6 mas személyek vagy szervek, illetéleg munkdltatéi jogkér gyakorléjuk dltal nem
utasithatoak.

A szabalyzatban eztiton régzitésre keriil, hogy a Kbt. 27. § (4) bekezdése alapjan az ajdnlatkéré
biralati lapot nem alkalmaz.

6.7.1.1 A Biral6 Bizottsdg feladatai: A Bizottsag frasbeli szakvéleményt és déntési javaslatot
tesz a dontéshozonakaz alabbiak vonatkozAsAban:

a) a kozbeszerzési eljaras lebonyolitasanak formajara,

b) az ajanlatokelbiralasanak rész-szempontjaira és stilyozdsara,

c) kozbeszerzési dokumentacié tartalmara,

d) az ajanlati biztositék mértékére, valamint a részvételi illetve ajanlatkérési
dokumentacié ellenértékére,

e) a két szakaszbél Allo eljarasok esetén a részvételre jelentkezék alkalmassAgdnak
elbirdlasara,

f) meghatarozott és kézzétett elbiralasi szempontok alapjan elvégzik a beérkezett
ajanlatokfrasbeli értékelését,

g) a beérkezett ajaénlatok, valamint adott esetben az érvényes ajanlatot benytjtott
ajanlattevékkel folytatott targyalas alapjan a nyertes,illetve sziikség esetén a nyertes
ajanlatot kovet6 masodiklegkedvezdbb ajanlatot benytijtott ajanlattevé megjeldlésére,  



h) az érvénytelen ajanlattevék megjelolésére,

i) ak6zbeszerzési eljaras eredményessé vagy eredménytelenné nyilvanitasara,

j) egyéb, a kézbeszerzési eljaras soran felmertilé dontésre.

6.7.1.2 A Biralé Bizottsag munkaja: A Bizottsag Uléseit az elnokhivja ossze és vezeti. Az elnok
tavolléte esetére jogosult a helyettesitése irant intézkedni. Amennyiben az elnoka helyettesitése
iranti intézkedésben akadalyoztatva van, a bizottsag tagjai koztil a korelnok jogosult osszehivni

és/vagy levezetni a bizottsag tilését.

A Bizottsag akkor mtikdddképes, ha tagjai az értékelés soran négy fével jelen vannak akként, hogy
a kozbeszerzés targya szerinti, kozbeszerzési, jogi és pénzligyi szakértelem képviselve van.

A Bizottsag tiléseirél irasbeli szakvéleményés dontési javaslat késziil.

6.7.2 A dontéshoz6

A jelen Szabalyzatban foglaltak szerint lefolytatandé kozbeszerzési eljarast lezard és egyéb
dontéshozatalra a Képviselé-testtilet jogosult, kivéve ha a szabalyzat err6]l masképp rendelkezik.

A Dontéshozo e feladatkorében:

a)

b)

c)

d)

e)

)

g)

h)

i)

D

k)

)

jovahagyja az éves Osszesitett kozbeszerzési tervet és annak méddositasat, elfogadva a

mddositas indokatis

megvalasztja a Bizottsag tagjait, és Elnokét,

utasitast ad — sztikség esetén — az eldzetes Osszesitett tajékoztaté elkészitésére és jovahagyja

azt,

engedélyezi a Polgarmesterjavaslatara a kozbeszerzési eljarasokkiilsd, szakért6 szervezettel

vagy személlyel torténd lebonyolitasat,

jovahagyja a k6zbeszerzési eljarasok tekintetében a ktilsé szervezetekaltali ellendérzés soran

adott jelentést, tajékoztatast, adatszolgaltatast, egyéb informaci6t,

jovahagyja a Kbt. 113. § (1) bekezdése szerinti osszefoglald tajékoztatast

jovahagyja a Kbt. 113. § (4) bekezdése szerinti eljarasba bevonni sztikséges 3 gazdasagi

szerepl6t

jovahagyja a Kbt. 115.8 (1) bekezdése szerinti eljarasban az ajanlattételre felkérni kivant 5

gazdasagi szereplét

jovahagyja a kozbeszerzési dokumentaciot

részt vehet az ajanlatok bontasi eljarasan, az eredményhirdetésen,

tanacskozasi joggal részt vehet a Bizottsag munkajaban,

a Bizottsag szakvéleménye és dontési javaslata alapjan dont az ajanlatok/részvételi

jelentkezések érvényességérél, meghozz a az eljarast lezaro dontést,

m) a Bizottsag frasbeli szakvéleménye és dontési javaslata alapjan dontést hoz egyéb, a

kdzbeszerzési eljarasok soran felmertil6 kérdésekben.



Ha a Dontéshozé a Bizottsag hatarozataval vagy az abban foglalt valamely doéntési javaslattal nem
ért egyet, azt megfontolasvégett, észrevételeinek kdzlésével visszakiildi a Bizottsagnak. A Bizottsdg
a dontéshoz0i észrevételeket figyelembe véve ismételten érdemijavaslatot tesz a Dontéshozénak.

Ha a Dontéshozé a Bizottsag hatarozataval vagy az abban foglalt valamely dontési javaslattal nem
ért egyet, jogosult att6l frasban, indoklassalellatva eltéré dontést hozni.

Targyalésos eljarasokban az ajanlatok biralatanak elsé szakaszdnak lezdrdsAval kapcsolatos
kozbensé dontés meghozatalara a Polgérmester jogosult, amely dontésrél a soron k6évetkezé
Képviselé-testiileti tilésen koteles a Képviseldé-testtiletet tajékoztatni.

6.7.3 Az elokészitésért és a végrehajtasértfelelds személyek

Az Onkormanyzat 4ltal lefolytatandéd valamennyi kézbeszerzési elj4rasban az eldkészité és
végrehajté feladatok koordinalasat a Jegyz6 iranyitdsa, szervezése, vezetése és ellendrzése mellett a
koézbeszerzések iranyitasaval és feliigyeletével megbizott Pomézi Polgdrmesteri Hivatal
Vagyongazdalkodasi és Varosfejlesztési csoportvezetéje latja el (a tovdbbiakban: kézbeszerzési
felelds).

A Pomazi Polgarmesteri Hivatal Szervezeti és Mtik6dési Szabdlyzataban meghatdrozott feladat-és
hataskorrel rendelkezé illetékes csoport vezetéinek (a tovabbiakban csoportvezetd) feladata az
iranyitasukala rendelt szervezetben felmeriilé beszerzési igények esetén a Kozbeszerzési Szabalyzat
eldirasainak megfelel6 eljarasok kezdeményezése és az elj4rasokban valé részvétel és
egyuttmtikddeésbiztositasa.

Az Onkorményzat ltal lefolytatandé kézbeszerzési elj4rasokban az eldkészité és végrehajté
feladatokhoz kapesoléd6, a kézbeszerzési jogi feladatokon kiviili mtiszaki és egyéb szakmai (a
mtiszakileirast és az esetleges mtiszaki vagy szakmaiértékelést és/vagy birdlatot érinté) feladatokat
az Onkormanyzat kézbeszerzés targya szerint az illetékes csoport vezetdje latja el.

6.7.3.1 Az Onkormanyzat kézbeszerzés targya szerint illetékes csoport vezetdjének feladatai a
kozbeszerzési eljaras lebonyolitasa soran:

a) elkésziti az egyes kozbeszerzésekre vonatkoz6 eléterjesztés sz6vegének a kézbeszerzés targya
szerinti szakmai részét,

b) elkésziti a kézbeszerzési mtiszaki lefrast, illetéleg a kozbeszerzési dokumentaciénak a

kozbeszerzés targya szerinti szaktudast igénylé részeit, valamint a szerzédéstervezetet,

c) a becsiilt érték meghatarozasahoz a Kbt. 28. § szerinti vizsgdlatot elvégzi és annak

eredményét dokumentalja, esetleges eldzetes piaci konzultacidklefolytatasa

d) a kozbeszerzési eljaras meginditasahoz atadja az a), b) és c) pont szerinti dokumentumokat
a Jegyzonek,

e) szakmai valaszt ad a b) pont szerinti dokumentumokkal kapcsolatban felmeriilé ajanlattevéi
kérdésekre,

f) elbiralja a beérkezett ajanlatok kozbeszerzés targya szerinti szaktudast igénylé részeit,

g) kijavitja az ajanlatok nyilvanvalé szamitasi hibdait,

h) szakmaieldterjesztdéként részt vesz a Bizottsagtilésein,

i) elékésziti a jogszabalyoknak megfeleld szerzddésmédositasokat.  



6.7.3.2 A kozbeszerzésifelelds e feladatkorében:

a)

b)

C)

d)

g)

h)

)

k)

)

javaslatot tesz a Bonyolité bevondsdra, gondoskodik a Bonyolité altal ellatand6 feladatok

szerz6désben valé meghatérozasarol és a szerzddés eldkészitésérdl,

a kézbeszerzés targya szerint illetékes csoport vezetdinek javaslatai alapjan elkésziti az

Onkormanyzat kézbeszerzési tervét, valamint annak médositasait és atadja a Jegyz6nek

a terv alapjan, sziikség esetén gondoskodik az elézetes dsszesitett tajékoztat6(k)

elkészitésérdél és kdzzétételérdl,

gondoskodik annak megallapitasarél, hogy a tervezett beszerzés nem tartozik-e a Kbt.-ben

meghataérozott kivételi jogcim hatalya ala

gondoskodik az eljarasok meginditasdhoz sziikséges adatlapok kiadasarél, valamint -a

beérkezé adatok folyamatos feldolgozdsardél, és a hianyosan, vagy hibasan kitéltott adatlap

tekintetében egyeztetést folytat le a kézbeszerzés targya szerint illetékes csoport vezetdjével,

az adatlapot e Szabalyzat 5. melléklete tartalmazza

sziikség esetén kezdeményezi a Bizottsag tilésének Osszehivasat a Jegyz6n keresztul,

a kézbeszerzés targya szerint illetékes csoport és a Bonyolité irasbeli elokészitése alapjan

javaslatot tesz a kézbeszerzési eljaras formajara, gondoskodik az ajanlati, az ajanlattételi

illetve részvételi felhivas pontos szdvegének, valamint a sziikséges kiilon dokumentacionak

az elkészitésérél,

javaslatot tesz arra, hogy részajanlattétel lehetséges-e, ha igen, akkor egy vagy tobb vagy

valamennyi részre ajanlatot lehet-e tenni (részajanlattétel esetén részenként megadja a

becsiilt értéket, a targyat és a mennyiséget). Részajanlattétel kizarasa esetén ennek indokat

is megadja.

megadja az értékelési szempont(ok)at és az alkalmassagi kovetelményeket (kivéve

targyaldsos elj4rdsban, ahol csak egy meghatarozott gazdasagi szereplé hivhat6 fel

ajanlattételre). A legalacsonyabb 4r értékelési szempont csak a Kbt. 76. § (5) bekezdése

alapjan alkalmazhat6

felel a dokumentacid részeként eldkészitett és a nyertes ajanlat nyoman megkotendd

szerz6déstartalmaért,

a Bizottsdg elé terjeszti dontési javaslat megfogalmazasa végett az dsszefoglalé tajékoztatast,

az eljarast megindité, az ajanlati, az ajanlattételi illetve részvételi felhivast,

gondoskodik a doéntéshozé Altal mar jévahagyott ajanlati, ajanlattételi illetve részvételi

felhivas kézzétételérél az ajanlatkéré honlapjan illetéleg a Kozbeszerzési Hatésag honlapjan,

illetdleg kozvetlen megkiildésérél,

m) a kézbeszerzési dokumentumokat korlatlanulés teljeskortien hozzaférhetévé teszi, kivéve a

Kbt. 39. §-Aban meghatarozott eseteket

n) gondoskodik a kiegészité tajékoztatas elkészitésérél a kézbeszerzés targya szerint illetékes

esoport javaslatai alapjan azon eljarasokban, ahol Bonyolit6 nem vesz részt,



0) indokolt esetben és a Kbt-ben meghatdrozottak szerint javaslatot tesz az ajanlattételi
hataridé meghosszabbitasara,

p) megszervezi, megtartja és dokumentalja az ajanlatok bontasi eljarasat,teljesiti a bontashoz
kapcsolédéan a Kbt. altal meghatdrozott feladatokat

q) feliigyeli a kozbeszerzés targya szerintilletékes csoport vezetdjének,valamint a Bonyolitonak
a kozremtikédésével elkészitett irasbeli értékelést a részvételre térténd jelentkezésekrél,
illetve a beérkezett ajanlatokrélés azt - déntési javaslat megfogalmazasa céljabdl - a Bizottsag
elé terjeszti,

r) gondoskodikaz egyes kézbeszerzési eljarasoksoran sziikséges targyalasok lefolytatasardél, a
lefolytatott targyalasokrél Jegyzékonyv készitésér6l, és annak minden ajanlattevével val6.
aldirattatasarol,

s) gondoskodik az eredmény kihirdetéséhez, k6zzétételéhez, valamint az ajanlattevék
kiértesitéséhez sztikséges feladatokelvégzésérél,

t) gondoskodik a k6zbeszerzési eljA4rasok sordn keletkezett valamennyi dokumentum
iratkezelési Szabalyzat szerinti, egy iigyiratban térténd elhelyezésérél és a Kozigazgatasi és
Népjoléti Csoport részére tdrténd ataddsarél. A Kozigazgatdsi és Népjoléti Csoport
gondoskodikaz eljaras lezarulasatdl illetéleg a szerzédés teljesitését6l szdmftott 5 évig a
dokumentumok megérzésér6l,

u) a kozbeszerzés targya szerint illetékes csoport vezetéjének kérésére szakmai véleményt ad a
szerz6dések végrehajtasa soran felmeriilt méddositasi igények Kbt-nek  todrténd
megfelelésérél,

v) a kozbeszerzés targya szerint illetékes csoport adatszolgdltatasa alapjan gondoskodik a
szerz6dés méddositasardl, teljesitésérél, vagy részteljesitésérél készftett tajékoztat6
hataridében torténd elkészitésérél és kozzétételérdl,

w) kozremtikédik a kézbeszerzési elj4rasok tekintetében a kiils6 szervezetek Altal vegzett
ellenérzések soran adanddé jelentés és tdjékoztatas elkészitésében, tovabb4 e kérben
gondoskodik az adatszolgaltatasrdl,

x) gondoskodik a kézbeszerzési eljarasokr6l az évesstatisztikai ésszegezés elkészitésérél, és a
Kozbeszerzési Hatésag részére torténé megkiildésérdl,

y) figyelemmel kiséri a k6zbeszerzési jogszabélyok valtozdsait és javaslatot tesz a
jogszabalyvaltozasok miatt sziikségessé valé intézkedésekre,

z) ellatja a kozbeszerzési eljarassal kapcsolatos valamennyi adminisztrativ feladatot (meghivok,
Jegyz6konyvekstb.)

6.7.4 A Bonyolité

Bonyolit6 megbizasa esetén a sziikséges adatok és dokumentaciék Ataddsdrél, valamint a
Bonyolitéval torténé kapcesolattartasrél a Jegyz6n keresztiil a PolgArmester gondoskodik.

A Bonyolité a megbizds soran az OnkormAnyzat, mint megbizé nevében jogosult eljarni.

A Bonyolit6 az alabbi feladatokkal bizhaté meg a kézbeszerzési eljaras soran:

a) szlikség esetén felelés akkreditalt kozbeszerzési tandcsad6ifeladatokellatasa,  



b)

c)

d)

g)

h)

i)

j)

k)

)

elkésziti az ajanlati, ajanlattételi illetve a részvételi felhivast, valamint — a részére atadott

szakmai dokumentumokalapjan - a dokumentaciot,

elkésziti és megjelenteti az egyes kézbeszerzési eljarasok soran kozzéteendé hirdetményeket,

az ajanlati, ajanlattételi illetve a részvételi felhivasban foglaltak szerint az ajanlattevok

rendelkezésére bocsatja a dokumentaciét,

megszervezi, megtartja és dokumentalja az esetleges helyszini bejarast, illetéleg a helyszin

megtekintését, a helyszini bejarasra vonatkozé jegyzdkonyvet kikiildi,

a kézbeszerzés targya szerint illetékes csoport adatszolgaltatasa alapjan, az ajanlatkérdével

torténd egyeztetést és jovahagydst, valamint ennek dokumentalasat kovet6en megvalaszolja

az ajanlattevék kiegészité tajékoztatasra iranyuld kérdéseit,

indokolt esetben javaslatot tesz a hirdetmény vagy a dokumentacié méddositasara, a

hirdetmény visszavonasdra, a részvételi jelentkezési, illetve az ajanlattételi hataridéd

meghosszabbitasara, |

megszervezi, megtartja és dokumentalja az ajanlatok bontasieljarasat, teljesiti a bontashoz

kapcsolédéan a Kbt. altal meghatarozott feladatokat,

az ajanlati, ajanlattételi illetve a részvételi felhivasban, valamint a dokumentacidban és az

esetleges kiegészité t4jékoztatasban foglaltak alapjan megallapitja az ajanlatok esetleges

hianyossagait,

a k6zbeszerzési dokumentumok 4ltal  biztositottak szerint  felszdlitja az

ajanlattevét/ajanlattevéket hidnypotlas benydjtasara, figyelemmel a Kbt. 69. § (4)-(8)

bekezdésére

sztikség esetén felvilagositast kér az ajdnlattevétél a kizard okokkal, az alkalmassaggal,

illetéleg az ajanlati felhivasban vagy a dokumentacidban eldirt egyéb iratokkal kapcsolatos

nem egyértelmti kijelentések, nyilatkozatok, igazolasok tartalmanaktisztazdsa érdekében,

sziikség esetén az értékelés szempontjabdl lényeges ajanlati elemek tartalmat megalapoz6

adatokat, valamint indokolast kér az ajanlattevétdél, ha az ajanlat a megkotni kivant szerzddés

targydra figyelemmel ardnytalanul alacsony ésszeget tartalmaz az értékelési szempontként

figyelembe vett ar vagy k6ltség, vagy valamely 6nalléan értékelésre kertil6 eleme

tekintetében. tovabba indokolast kér, ha az ajanlat valamely egyéb eleme tartalmaz

teljesithetetlennekitélt kotelezettségvallalast,,

m) az ajanlatok és a hidnypétlas soran,illetve indokolasként vagy felvilagositasként benytjtott

n)

0)

dokumentumokalapjan elkésziti az ajanlatok értékelését,

kézremtikédik az egyes kézbeszerzési eljarasok soran sziikséges targyalasoklefolytatasaban

és elkésziti a targyalasok Jegyzékonyveit,

Kbt. szerinti hataridék figyelembevételével értesiti az ajanlattevéket az ajanlatok

érvénytelenségérél,

p) javaslatot tesz a kézbeszerzési eljaras eredményessé vagy eredménytelenné nyilvanitasara a

Kbt-ben megfogalmazott koriilmények fennallasa esetén,



q) elkésziti a ktilon jogszabalyban meghatérozottak szerint az dsszegezést, valamint azt a Kbt-
ben foglaltak szerint atadja vagy megkiildi az ajanlattevoknek,

r) gondoskodika nyertes ajanlattevével megk6tendé szerzddés alairasra torténd eldkészitésérdl,

s) szakértéként részt vesz a Bizottsdg tilésein,

t) elkésziti a szerzédés médositdsdrél sz616_ tajékoztatét, és gondoskodik annak
megjelentetésérél,

u) gondoskodik a kézbeszerzési dokumentumokjogszabdlybaneléirt kézzétételérél,

v) tajékoztatast ad a Kbt-ben foglalt esetekben az ott megjeldlt személyeknek illetdéleg
szervezeteknek,

w) a kozremtikédésével bonyolitott kézbeszerzési eljarassal kapcsolatos jogorvoslati forumokon
ellatja az Onkormanyzat szakszerti és hatékony képviseletét a Polgarmesterrel,

x) kozremtikodik a k6ézbeszerzési eljarasok tekintetében a kiilsé szervezetek Altal végzett
ellendérzések soran adandé jelentés és tdjékoztatas elkészitésében, tovabba e kérben
gondoskodikaz adatszolgaltatasrdl,

y) szakért6i tamogatast nyijt a kézbeszerzéssel kapcsolatban felmeriilé egyéb kérdésekben.

A Bonyolitét a tevékenysége kifejtése soran tett cselekményeiért, azok tartalmaért vagy esetleges
elmaradasaért felelésség terheli.

A 6.7.4 pont szerinti felelésséggel kapcsolatos rendelkezéseket a Bonyolitéval megkotétt megbizdsi
szerz6désben régziteni kell.

7. Akézbeszerzési eljaras lebonyolitasanak rendje

7.1. Az eljards elékészitése

A kozbeszerzési eljaras meginditasét megel6zéen a kézbeszerzés targya szerint illetékes csoport
vezetdje koteles a kézbeszerzési eljaras megind{tdsdhoz sziikséges adatlapot (a tovAbbiakban:
adatlap) a 2. sz4mii melléklet szerint kitdltetni és a k6zbeszerzés targya szerinti szakmai
eldterjesztést, a kdzbeszerzés mtiszaki lefrasat, illetéleg a k6zbeszerzési dokumentaciénak a
kozbeszerzés targya szerinti szaktudast igénylé részeit, valamint a szerzédéstervezetet atadni vagy
megktildeni a Jegyzének.

A kozbeszerzési dokumentaciét a Jegyzé ellendrzésével a k6zbeszerzések iranyitasaval és
feliigyeletével megbizott kézbeszerzési felelés, Bonyolité igénybevétele esetén a Bonyolit6 késziti el.

A kozbeszerzési dokumentacié elkészitésébe a kézbeszerzés targya szerintilletékes csoport vezetdjét
be kell vonni.

A kézbeszerzési dokumentacié véglegesitett tartalmat és a kézbeszerzési eléterjesztést a
kozbeszerzés targya szerintilletékes csoport vezetdje és a kézbeszerzésifelelés, a Jegyz6 egylittesen
terjesztik a Bizottsag elé.

7.2. Az eljdrds lefolytatdsa

A kozbeszerzési eljaras lefolytatésarél a felhivasra és dokumentdciéra vonatkoz6 jovahagy6é
dontéshozdi déntést kévetden a kézbeszerzési felelés, Bonyolité igénybevétele esetén a Bonyolité
gondoskodik.  



A kézbeszerzési eljards lefolytatasaban a kézbeszerzés targya szerint illetékes csoport vezetdjének

feladatai a 6.7.3.1 pontban foglaltaknak megfeleléen alakulnak.

A k6zbeszerzés targya szerint illetékes csoport vezetéje az értékelési és biralati eléterjesztés
tartalméért a 6.7.3.1 pontbanfoglalt feladatai tekintetébenfeleldés.

7.3. Az eljarast lezaré szerzédés megkotése

Eredményes kézbeszerzési eljdras esetén a kdzbeszerzési eljarast lezard szerzddést — a Kbt-ben
meghatarozott hatdéridében — az Onkormanyzati SZMSZ szerint az arra felhatalmazott személyek

irjakala.

A kézbeszerzésieljaras eredményeként megkétendé szerzédésekalairasra elékészitésérol a Jegyz6 a
kdzbeszerzési feleld6son keresztiil koteles gondoskodni.

wt

A megkotott szerzédések jogszabalyban eléirt kézzétételérél a kozbeszerzési felelds gondoskodik.

A kézbeszerzési eljaras eredményeként megk6tendé szerzédések ajanlatkérési dokumentacidban és
anyertes ajanlatbanfoglalt feltételeknek torténd megfelelésénekbiztositasaért a kozbeszerzés targya

szerintilletékes csoport vezetdjea felelds.

7.4. A kézbeszerzési eljardsok alapjan kotétt szerzddések médositdsa és teljesitése

A kozbeszerzési eljaras alapjan megkétott szerzddések méddositasat, teljesitését, részteljesitését a
k6zbeszerzés targya szerintilletékes csoport vezetdje koveti nyomon.

A kozbeszerzési eljaras alapjan megk6tott szerzddések médositasara csak a Kbt. rendelkezései
szerint van lehetédség. A szerzddés médositésara a Kbt. 141. § (1)-(6) bekezdésébenfoglaltak szerint

van lehetdség.

A szerz6dés médositasarél és alafrasra torténd eldkészitésér6l a Jegyz6 a kézbeszerzési feleldson

keresztiil gondoskodik.

Aszerzédés médositasok jogszabalyban eléirt kozzétételér6él a kozbeszerzési felelds gondoskodik.

A szerz6dések médositasdval, részteljesitésével és teljesitésével kapcsolatos — Kbt. szerinti —
adminisztraciés k6telezettségek teljesitésérdl a kozbeszerzés targya szerint csoport vezetdjének
tajékoztatdsa alapjan a kézbeszerzési felelds gondoskodik.

A szerz6désekteljesitésér6l a kozbeszerzés targya szerint illetékes csoport vezetdje legkésébb a
teljesitést kovet6 munkanapon koteles a Jegyzét tajékoztatni. Az egy évnél hosszabb vagy
hatarozatlan idére kotétt szerz6dés esetén a szerzddéskotést6l szamitva évente kell a tajékoztatast
megadni, ebben az esetben a szerzddés részteljesitésének iddpontja a szerzédés alairasanak

évforduldja.

7.5. A kdzbeszerzési eljaras nyiludnossaga

A kézbeszerzési eljardsok nyilvanoss4gra vonatkozé informacidkat, dokumentumokat a Jegyz6
iranyitasaval a kdzbeszerzési felelds késziti el. A dokumentumok elkészitésében a Bonyolité is
kozremtikodhet a szerz6désekben meghatarozottakszerint.

Az Onkormanyzat honlapjan torténdé kozzétételéért a Jegyzé a felelds.

Az Onkormanyzat kételes a Kbt. 43. § (4) bekezdésében meghatarozott informacidkat,

dokumentumokat a K6zbeszerzési Hatésdg altal mtikddtetett Kozbeszerzési Adatbazisaban —
amennyiben a Kézbeszerzési Adatbazisban torténéd k6zzététel nem lehetséges — sajat honlapjan

k6zzétenni.

A kozzététel ideje a Kbt. 43. §-Aban meghatarozott id6tartam.

7.6. Osszegezés modositasa



Az Onkorméanyzat az Osszegezés megkiildésétél sz4mitott huszadik napig egy alkalommal jogosult
az irasbeli Osszegezést mddositani, sztikség esetén az érvénytelenségrdl sz6lé tdjékoztatdst
visszavonni, tovabba a mar megk6tott szerzédéstélelallni,illetve ha az eredeti Allapot nem Allithaté
helyre, a szerzédést azonnali hatallyal felmondani, ha az eredmény megkiildését kévetéen észleli,
hogy az eredmény (eredménytelenség) jogszabalysérté volt és a médositas a jogszabalysértést
orvosolja. Az Onkormanyzat a médositott irasbeli dsszegezést kételes faxon vagy elektronikus titon
haladéktalanul, egyidejtileg az dsszes ajanlattevének megkiildeni.

Az irasbeli sszegezésbenészlelt barmely elirast (néveserét, hibds névirast, szam- vagy szdmitdsi
hibat vagy mas hasonlé elirast) az Onkorményzat kérelemre vagy kérelem hianyabanis kijavithatja.
A kijavitott frasbeli ésszegezést az OnkormAanyzat legkésébb az dsszegezés megktildését k6veté tiz
napon beliil koteles egyidejtileg megktildeni az dsszes ajanlattevének, illetéleg részvételi
jelentkezdnek.

7.7. Iratbetekintés, elézetes vitarendezés, jogorvoslat

Az ajanlattevok vagy részvételre jelentkez6k az ajanlat vagy részvételre jelentkezés elbirdlasdrél
készitett Osszegezés megktildését kovetéen kérheti, hogy mas gazdas4gi szereplé ajanlatanak vagy
részvételi jelentkezésénekiizleti titkot nem tartalmazé részébe betekinthessen. Az iratbetekintésre
vonatkoz6 kérelemben a gazdasagi szereplé koteles megjelélni, hogy milyen feltételezett jogsértés
kapesan, az ajanlat vagy részvételi jelentkezés mely részébe kivan betekinteni.

Az Onkormanyzat az elézetes vitarendezési kérelemmel kapcesolatos allaspontj4rél a vitarendezést
kérelmezét a kérelem megérkezésétél sz4mitott harom munkanaponbeliil a benyijt4si médnak
megegyez6 mddontajékoztatja, tovabba az elézetes vitarendezési kérelem benyijtasarél, valamint
az arra adott valaszarél az eljaras valamennyi — dltala ismert — ajanlattevéjét vagy részvételre
jelentkezdjét is tajékoztatja.

Az Onkormanyzat az elézetes vitarendezési kérelem megérkezésétél szamitott harom munkanapon
beliil akkor is jogosult egy alkalommal az ajanlattevéket (részvételre jelentkezéket) hd4rom
munkanapos hataridével hianypotlas, felvilagositas vagy indokolas benyijtds4ra felhivni,
amennyiben az eljaras szabalyai szerint erre mar nem lenne lehetéség, ha az eljardsban tértént
torvénysértés ezen eljarasi cselekményektitj4n orvosolhato.

Ebben az esetben az Onkormanyzataz elézetes vitarendezési kérelem benytyjtasarél a hidnypdtlasi
felhivas, a felvilagositas vagy indokolas kérésének megkiildésével egyidejtileg, mig a kérelemre adott
valaszarél a kérelem megérkezésétél sz4mitott hét munkanapon beliil — faxon vagy elektronikus
uton — tajékoztatja a kérelmezét és az ajanlattevéket (részvételre jelentkezket),

Amennyiben valamely ajanlattevé a Kbt-ben eléirt hatariddben és médonelézetes vitarendezési
kérelmet nytjtott be az ajanlatok bontasat kévetéen tortént eljarasi cselekménnyel, keletkezett
dokumentummal kapcsolatban, az Onkorményzat a kérelem benytijtasatél a valaszanak megkiildése
napjat kovet6tiz naposidétartam lejartaig akkor sem kétheti meg a szerzddést — ha részajanlattétele
lehetséges volt, a beszerzés érintett részére vonatkoz6 szerzédést — ha eddig az iddpontig a
szerz6déskotési moratorium egyébkéntlejarna.

A Kozbeszerzési Dontdébizottsag jogorvoslati eljarasanak meginditasa esetén az Onkormanyzat a
folyamatban levé k6zbeszerzési eljardsat felfiiggesztheti, melyrél kételes a Kézbeszerzési
Dontobizottsagotértesiteni. A felfiiggesztés a folyamatbanlévé eljarasi hatdridéketa felfiiggesztés
idétartamaval meghosszabbitja.

A Kozbeszerzési Déntébizottsag a jogorvoslati kérelmet érdemi vizsgalat nélkiil St napon beliil
végzéssel elutasitja, ha megallapitja, hogy az Onkormanyzat a kézbeszerzési eljarast megindit6
hirdetményét,felhivasat jogszertien visszavonta.  



Az Onkormanyzat kételes a jogorvoslattal tamadott kézbeszerzési eljaras iratait a Dontdbizottsag

felhivasara 5 naponbeliil megkiildeni.

A Dontdébizottsag érdemi hatdrozatanak meghozatalaig az Onkormanyzat a kézbeszerzési eljaras

nyertesével nem k6theti meg a szerz6dét, kivéve, ha a szerzddésk6tést a Dontdbizottsag végzésével

engedélyezi.

8. Akézbeszerzési eljaras ellen6rzési rendje - a Belsé Ellenérzés feladatai

Amennyiben az adott kézbeszerzési eljarasban a ktilon jogszabalyban meghatarozott illetékes

ellenérz6 szervek a feladat- és hatask6riiknek megfeleléen végzett ellendrzésiik alapjan feltart

jogsértés esetén eljarast, intézkedést kezdeményeznek, valamint a Kozbeszerzési Hatdsag Altal

kiemelt - azon hirdetmények esetében, amelyek alapjan valdszintisitheté, hogy a szerzd6dés

médositasa a Kbt. - be iitkézé mddon tortént, illetdleg a szerzddésszegés jelentds és olyan

kértilményre vezethet6 vissza, amelyekért valamelyik fél felel, - Ugy az Onkormanyzati SZMSZ

alapjan a belsd ellendrzését ellaté kiilsé szakértd, a Polgarmester dontése alapjan, munkaterven

feliili, soron kiviili vizsgalatot folytat le a Belsé Ellendrzési Kézikonyvbenfoglaltak szerint.

9. Hatalybalépés Atmeneti rendelkezések

9.1 E Szabalyzat 2020. jtilius 17. napjan lép hatalyba, ezzel egyidejtileg hatalyat veszti Pomaz Varos

Onkormanyzatanak 24/2017.(11.15.) sz. hatarozataval jovahagyott Kozbeszerzési Szabalyzata.

9.2 E Szabalyzatot a hatalyba lépését koveté kézbeszerzési eljarasokra vonatkozoankell alkalmazni.

Pomaz, 2020.jilius 16.

ZONAZ PD.
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Jévahagyasi zaradék:

Pomaz Varos OnkormanyzatanakKépviselé-testiilete 101/2020.(VH.16.)sz. hatarozataval a Pomaz

Varos Onkormanyzat K6zbeszerzési Szabalyzatat jovahagyta.

Pomaz, 2020. julius 17.

 



Megismerési zéradék:

Alairaésommal igazolom, hogy a Pomaéz Varos Onkormanyzatanak Kézbeszerzési Szabalyzataban
foglaltakat és a hozzatartozé dokumentumokeléirdsait megismertem (mellékletek), betartasat ram
nézve kotelezének ismeremel:

Név Képviselt Alairas
szerv/Beosztas

  



Pomaz Varos Onkormanyzatanak Kézbeszerzési Szabalyzata

i.melléklete

- NYILATKOZAT
Osszeférhetetlenségi-titoktartasi

ALUIfrOtt, coececeeeecceccecccccccccceeceeesueussaseeuseuseesesensesessceseeens NEV)  eeeeceeeesevecesees szul. év, hd, na> > >

vecccaeeeceenennsnsneeneeusesseseeussescececcescensesesnsaseeeseseseneceeseeeenens (anyja neve)
Locaceeeeseesenvsusaeeneasesseeeseeasesseeescusceneeeeeeeneeeeeeeseeeeeseeeesenseeneneerenaaeeegs (szervezet, beosztas), mint Pomaz
VAros Onkormanyzata.”...cccccccscccssccccscessseceseneeseeens " tareyban kiirt kozbeszerzési eljarasaban, mint?

kozremtikod6 személy,
mint Biralobizottsag Elnoke,
mint Biralobizottsag tagja,
mint kiilsd szakért6 ( Bonyolit6)*,

a vonatkoz6 titokvédelmi szabélyok és a kézbeszerzésekrél szdl6, az 2015. évi CXLIII. torvény
(tovabbiakban Kbt.) 25.8 (6 ) bekezdése alapjan kijelentem, hogy velem a 25. §-ban szereplé
osszeférhetetlenségi okok, mint kizar6 kortilmények nem allnakfenn.

Tudomasul veszem, hogy amennyiben barmilyen dsszeférhetetlenségi ok személyemmel
kapesolatban a kézbeszerzési eljaras ideje alatt felmeriil, arrél a Pomaéz Varos Onkorményzataénak
Polgarmesterét azonnal tajékoztatom. Tudomasul veszem, hogy az Osszeférhetetlenségi ok megléte
esetén az eljarasban, a tovabbiakban nem vehetekrészt.

Tudomasul veszem, hogy az eljéras soran kapott informacidkat bizalmasan kezelem és az tizleti,
onkormanyzati titkot megérz6m, amennyiben azokjellege ezt megkivanja.

Tudomasul veszem, hogy amennyiben tudomdésomra jut, hogy a kozbeszerzési eljarasban
kozremtikodé bérmely mas személlyel kapcsolatban ésszeférhetetlenségi ok fennall, tizleti vagy
egyéb titoksértés, tovabba a bizalmas informacié nem megfeleld kezelése, illetve ezek lehetdsége
felmertil, errél, Pomaéz Varos Onkormanyzatanak Polgdrmesterét azonnal tajékoztatni vagyok
koteles.

POMAZ, 1... OVicccscsccseesseecesstseeseneeeeeho" .... "=n.

(nyilatkozattev6)



Pomaz Varos Onkormanyzatanak Kézbeszerzési Szabalyzata

2, melléklete

Kozbeszerzési Adatlap

Ajanlatkér6 megnevezése: Pomaz Varos Onkormanyzata

A kozbeszerzés targya, MENNYISEge? ......ccccsececseseescessssesesssscscscsessvsctevessseeveneees

Iranyado eljarasrend:.............6. eveseeesaeessaaeeseaeesseeeesaeseeecsseseeeeeenaes eeeesaeeeseeenas

Tervezett eljaras tipus: oc. ccseessssesesssesessessescsesscescsssscstssssssscssvscessaseasseaes

Az eljaras inditasanaktervezett id6pontja: ......ccccccccccssessccssesescrsreceeeees

A szerz6désteljesitésének varhaté idépontja, vagy a szerz6dés idétartama:
Pee eee eeeeeeeeee eee Sec eS CECE SECC eC eC SSCL ELS CeCe eres errr eer eer recr err eye errr re ree er reer

A kozbeszerzés becsiilt értéke (netté és Druttd): ccc cececceccceccssccsscssccatessersesecsees

Sajat forras Osszege (Druttd): vcecccescceeceees ecegeceesaesessvsessceses beceeeeaes

Unids tamogatas Osszeg (Druttd): ...ccccccsscsessscessesesscsesscsssscserscsevscsvasescnstsenees

Nemzeti tamogatas Osszege (Drutt6): ......cccescsscseesecsssscescsessecsessessccsorsorsenetsavacens

TAamogatas aranya(%): ...ccccccscsscscsesseseeeeseees see eeeseveeseeseeseesesaeeeseeenseeseaeeenseeens

A kézbeszerzés sajat forrasanaka fedezete rendelkezésre all: igen - nem

Kiegészit6 informacidok:

1. Javaslat a Biralébizottsag kézbeszerzés targya szerinti szakértelemmel rendelkezé tagjanaka
SZCMELYELE!... cc ceseestsesseessevseseenes Seceesseesceecesneeeseeeenecessasessaecesesensesenses

2. A kézbeszerzés targya, mennyisége, mindsége, egyéb technikai paraméterei:
TOMO MOAR EH Seem ee DHE HEED Eee OEE HEE SRE H ESTED OEDOHFEE OUEST OE SEOEEESE DES ESE SEREEO HUSH EEE EOE ESD

4. A kozbeszerzés mtiszaki leirds,  ajanlattev6i dokumentacid  elkészitésének

6. A kozbeszerzés becsiilt értéke meghatarozdsa médja, dokumentumai:................

7. Javaslat a  ké6zbeszerzés targya  szerinti szakértelmet  biztosit6 _személy(ek)re,
SZETVEZEU(EK)LE,....:ccscsesssccssscessscsseteesssesssscvessevsucsesssvesseessuscsesseesssetssestseersuees  



8. Javaslat a felelés akkreditalt kozbeszerzési szaktanacsadas, a kozbeszerzési eljaras lebonyolitasat,
a tervellendérzést ellato személy(ek)re, szervezet(ek)re: «0.0.0...

g. Javaslat az épitési mtiszaki ellenérzést végzd személy(ek)re, szervezetekre: .......

10. Meghivasos, vagy targyalasos eljaras esetén javaslattétel az ajanlattételre felhivni kivant
SZETVEZELEKTC!....ccccessccescessceeseesseecesecesesesestensaseeaeens

11. Javaslat az értékelés szempontja meghatarozdsara (legalacsonyabb ar, legalacsonyabb koltség,

CRO e eee reer nee oe reer e reser eeHeresenenseaeeeesees

Kozbeszerzés targy szerint illetékes csoport vezetdje




