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Vámosszabadi Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a 
továbbiakban: Kbt.) 22. § alapján a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles 
körű nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a verseny tisztaságának biztosítása 
érdekében az alábbi közbeszerzési szabályzatot alkotja meg: 
 
 
I.  A szabályzat célja 
 
E szabályzat célja, hogy – a Kbt-ben foglalt rendelkezésekkel összhangban – a közbeszerzések 
számára és értékére figyelemmel megállapítsa azokat a sajátos szabályokat, amelyeket az 
önkormányzatoknak a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó beszerzések lefolytatása során 
alkalmazni kell. 
 
II.  A szabályzat hatálya 

Vámosszabadi Község Önkormányzatára terjed ki. 
 
A szabályzat minden olyan - a közbeszerzés tárgyát képező és kivételi körbe nem tartozó – 
árubeszerzés, építési beruházás, építési koncesszió, valamint szolgáltatás és szolgáltatási 
koncesszió megrendelésére vonatkozik (továbbiakban: közbeszerzés), ahol az Önkormányzat jár 
el ajánlatkérőként (mint vevő, megrendelő, megbízó, stb.), és a közbeszerzés értéke a 
közbeszerzés megkezdésekor eléri vagy meghaladja a mindenkori közbeszerzési 
értékhatárokat. 
Az Önkormányzat köteles a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozásáról, valamint adataiban 
bekövetkezett változásról a Közbeszerzési Hatóságot értesíteni a törvény hatálya alá kerüléséről, 
illetve a változástól számított harminc napon belül a Kbt. 21. § (1) bekezdése szerint.  
 
III. A közbeszerzés tárgya, értéke, értékhatárok 
 
1. A közbeszerzések tárgyai 

A közbeszerzés tárgya lehet árubeszerzés, építési beruházás, építési koncesszió, szolgáltatás 
megrendelése, szolgáltatási koncesszió. 
Ha a kötendő szerződés több különböző típusú, egymással szükségszerűen összefüggő tárgyat 
tartalmaz, akkor a szerződést a meghatározó értékű tárgy szerint kell minősíteni. 
 
1.1. Árubeszerzés 
Az olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya forgalomképes  és birtokba vehető ingó dolog 
tulajdonjogának vagy használatára, illetőleg hasznosítására vonatkozó jognak – vételi joggal, vagy 
anélkül történő – megszerzése az ajánlatkérő részéről. Az árubeszerzés magában foglalja a 
beállítást és üzembe helyezést is. 
 
1.2. Építési beruházás 
Az olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya a következő valamelyik munka megrendelése (és 
átvétele) az ajánlatkérő részéről: 

- A Kbt. 1. számú mellékletében felsorolt tevékenységéhez kapcsolódó munka kivitelezése 
vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése együtt; 

- Építmény kivitelezése vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése 
együtt; 

- Az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelő építmény bármilyen 
eszközzel, illetőleg módon történő kivitelezése. 



 
1.3. Építési koncesszió 
Az olyan építési beruházás, amely alapján az ajánlatkérő ellenszolgáltatása az építmény 
hasznosítási jogának meghatározott időre történő átengedése vagy e jog átengedése pénzbeli 
ellenszolgáltatással együtt. 
 
1.4. Szolgáltatás megrendelése 
A szolgáltatás megrendelése – árubeszerzésnek és építési beruházásnak nem minősülő – olyan 
visszterhes szerződés, amelynek tárgya különösen valamely tevékenység megrendelése az 
ajánlatkérő részéről. 
 
1.5. Szolgáltatási koncesszió 
A szolgáltatási koncesszió olyan szolgáltatás-megrendelés, amely alapján az ajánlatkérő 
ellenszolgáltatása a szolgáltatás nyújtásával összefüggő hasznosítási jog meghatározott időre 
történő átengedése vagy e jog átengedése pénzbeli ellenszolgáltatással együtt. A szolgáltatási 
koncesszió csak a nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzések vonatkozásában tárgya a 
közbeszerzésnek. 
 
2. A közbeszerzés értékének meghatározása 

2.1. A közbeszerzés értékén a közbeszerzés megkezdésekor annak tárgyáért általában kért, - 
illetőleg kínált – általános forgalmi adó nélkül számított legmagasabb összegű teljes 
ellenszolgáltatást kell érteni, figyelembe véve a Kbt. 11-17. §-ban meghatározottakat (a 
továbbiakban becsült érték). 
 
2.2. Egybeszámítási kötelezettség  

A becsült érték kiszámítása során mindazon árubeszerzések, vagy építési beruházások, vagy 
szolgáltatások értékét a Kbt. 18. § előírása alapján egybe kell számítani. 

3. Becsült érték meghatározásának speciális szabályai 

3.1. Az árubeszerzés vagy a szolgáltatás becsült értéke a rendszeresen, illetőleg az időszakonként 
visszatérően kötött szerződés esetében: 

- az előző naptári év során kötött azonos vagy hasonló tárgyú szerződés, vagy szerződések 
szerinti tényleges ellenszolgáltatás, módosítva a következő naptári év alatt várható mennyiségi 
és értékbeli változással, vagy 

- az első teljesítést követő, a következő tizenkét hónap alatti, vagy a tizenkét hónapnál 
hosszabb időre kötött szerződés, vagy szerződések időtartama alatti becsült ellenszolgáltatás. 

  
3.2. A közbeszerzés becsült értéke olyan szerződés esetében, amely vételi jogot is tartalmaz, a 

vételárral együtt számított legmagasabb ellenszolgáltatás.  
 
3.3. Ha a szerződés árubeszerzést és szolgáltatás-megrendelést is magába foglal, a becsült érték 

megállapításakor az árubeszerzés és szolgáltatás becsült értékét egybe kell számítani. 
Úgyszintén be kell számítani adott esetben az árubeszerzés becsült értékébe a beállítás és 
üzembe helyezés becsült értékét is. 

 
3.4. Az árubeszerzés becsült értéke olyan szerződés esetében, amelynek tárgya dolog 

használatára, illetőleg hasznosítására vonatkozó jognak a megszerzése: 

- határozott időre, egy évre vagy annál rövidebb időre kötött szerződés esetén a 
szerződés időtartama alatti ellenszolgáltatás; az egy évnél hosszabb időre kötött 
szerződés esetén pedig a szerződés időtartama alatti ellenszolgáltatás, beleértve a becsült 
maradványértéket is; 



- határozatlan időre kötött szerződés esetén, vagy ha a szerződés időtartama kétséges, a 
havi ellenszolgáltatás negyvennyolcszorosa. 

 
3.5. A szolgáltatás becsült értéke olyan szerződés esetében, amely nem tartalmazza a teljes díjat: 

- határozott időre, négy évre vagy annál rövidebb időre kötött szerződés esetén a 
szerződés időtartama alatti ellenszolgáltatás; 

- határozatlan időre kötött szerződés vagy négy évnél hosszabb időre kötött szerződés 
esetén a havi ellenszolgáltatás negyvennyolcszorosa. 

 
3.6. A szolgáltatás becsült értékének megállapításakor figyelembe kell venni 

- biztosítási szerződés esetében a fizetendő biztosítási díjat és egyéb ellenszolgáltatásokat; 
- banki és egyéb pénzügyi szolgáltatás esetében a díjat, a jutalékot, a kamatot és egyéb  
  ellenszolgáltatásokat; 
- a tervezést is magában foglaló szolgáltatás esetében a fizetendő díjat vagy jutalékot és egyéb  
  ellenszolgáltatásokat. 
  

3.7. Az építési beruházás becsült értéke megállapításakor a több év alatt megvalósuló építési 
beruházás esetében a teljes beruházásért járó ellenszolgáltatást kell számítani. 

 
3.8.  Ha az építési beruházás több részből áll, illetőleg több szerződés alapján kerül teljesítésre, 

mindegyik rész becsült értékét egybe kell számítani. 
 

3.9.  Az építési beruházás becsült értéke megállapításakor a teljes beruházásért járó ellenértéket  
       kell figyelembe venni. 
-  Az építési beruházás becsült értékébe be kell számítani a megvalósításához szükséges, az  
   ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott áruk és szolgáltatások becsült értékét is. 
-  Az építési beruházás megvalósításához nem szükséges árubeszerzés vagy szolgáltatás becsült  
   értékét az építési beruházás becsült értékébe nem lehet beszámítani azzal a céllal, hogy ilyen  
   módon megkerüljék e törvény alkalmazását ezen árubeszerzésre vagy szolgáltatás  
   megrendelésére. 

 
4. Közbeszerzési értékhatárok 

A közbeszerzési értékhatárokat a nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzések 
tekintetében az éves költségvetési törvény állapítja meg. Az uniós értékhatárokat időszakonként 
az Európai Bizottság állapítja meg és teszi közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában. 
A közös hivatalhoz tartozó települések számára a Kormány a közbeszerzések központosított 
lefolytatását rendelheti el, ezen eljárások központosított lefolytatásának részletes – e törvénytől az 
ilyen eljárások sajátosságai miatt szükséges eltérő – szabályait a Kormány rendeletben határozza 
meg. 
 
5. A közbeszerzési eljárások alóli kivételek 
A törvény hatálya nem terjed ki a Kbt. 9. § - ban foglaltakra.  
Nemzeti eljárásrend esetén a törvény hatály nem terjed ki a Kbt. 120. § - ban foglaltakra. 
 
IV. Éves közbeszerzési terv 
 
1. Közbeszerzési terv elkészítése és módosítása 

Az Önkormányzat adott évre tervezett közbeszerzéseiről a Kbt. 31. § (1) bekezdés a) pontja ) 
alapján az adott év április hó 15. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni az 



elfogadott éves pénzügyi terv figyelembevételével. A közbeszerzési tervet a Képviselő-testület 
hagyja jóvá. 

Az éves összesített közbeszerzési tervben rögzíteni kell: 

 a tervezett közbeszerzési eljárásokat, 

 a közbeszerzések becsült értékét (ÁFA nélkül), 

 a közbeszerzési eljárás eljárási rendjét, 

 a közbeszerzés megkezdésének tervezett időpontját. 
 

A közbeszerzési eljárás általában az éves összesített közbeszerzési terv alapján – kivételes, 
indokolt esetben a tervtől eltérően is – indítható. A tervben nem szereplő, vagy a tervben 
foglaltakhoz képest módosított közbeszerzés esetén a tervet az ilyen igény, vagy változás 
felmerülésekor haladéktalanul módosítani kell, megjelölve a módosítás indokát is. A módosított 
közbeszerzési tervet a Képviselő-testület hagyja jóvá. 
 

2. A közbeszerzési terv megőrzése és megküldése 

Az elkészült közbeszerzési tervet, valamint annak módosításait, ha az Önkormányzat rendelkezik 
honlappal, a saját honlapján, ha honlappal nem rendelkezik, a Közbeszerzések Tanácsa honlapján 
közzé kell tenni. A közbeszerzési terv nyilvános, legalább öt évig meg kell őrizni.  
 
A közbeszerzési terv közzétételéért, és az abba történő betekintés lehetővé tételéért a jegyző a 
felelős. A közbeszerzési terv megküldése az illetékes ellenőrző szerveknek kifejezetten erre 
vonatkozó kérésre kötelező.  
 
V. Éves statisztikai összegzés  
 
Az Önkormányzat éves beszerzéseiről a Kbt. 31. § (1) bekezdés g) pontja alapján éves statisztikai 
összegzést kell készíteni. 
Az éves statisztikai összegzés elkészítésénél alkalmazandó nyomtatvány mintáját külön jogszabály 
(a 14/2010. (X.29.) NFM rendelet  9. számú melléklete) tartalmazza. 
Az éves összegzés elkészítéséért és az érintett nyomtatvány változásainak figyelemmel kíséréséért 
a jegyző a felelős. Az éves statisztikai összegzést a tárgyévet követő év május hó 15. napjáig kell 
elkészíteni, majd jóváhagyás után az elfogadott összegzést a tárgyévet követő év május 31. napjáig 
meg kell küldeni a Közbeszerzési Hatóságnak.  
 
VI. A közbeszerzési eljárás nyilvánossága 
 
Az Önkormányzat köteles a Kbt. 31. § (1) bekezdés b) - f) pontjaiban rögzített adatokat, 
információkat, ha rendelkezik honlappal, saját honlapján, ha honlappal nem rendelkezik a 
Közbeszerzési Hatóság honlapján öt munkanapon belül közzétenni, többek között: 

-  a 9. § (1) bekezdés k) pontja alkalmazásával megkötött szerződéseket; 
-  az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 79. § (2) bekezdése szerinti adatokat; 
-  a közbeszerzési eljárás kapcsán indult jogorvoslati eljárás vonatkozásában a kérelem e 

törvényben meghatározott adatait [137. § (9) bekezdés], 
-  a Közbeszerzési Döntőbizottság szerződés megkötését engedélyező végzését [144. § (4) 

bekezdés]; 
-  a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződéseket; 
-  a szerződés teljesítésére vonatkozó következő adatokat: hivatkozást a közbeszerzési eljárást 

megindító hirdetményre, a szerződő felek megnevezését, azt, hogy a teljesítés szerződésszerű 
volt-e, a szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontját, továbbá az 
ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét; 



Az adatoknak, információknak a honlapon a szerződés teljesítésétől számított 5 évig kell 
elérhetőnek lenniük. 
A nyilvánosság biztosításáért a jegyző felelős. 
 
VII. A közbeszerzési eljárások lefolytatásának általános szabályai 
 
A közbeszerzés megkezdésén a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény feladásának 
időpontját, a hirdetmény nélküli eljárások esetében az ajánlattételi felhívás megküldésének, 
illetőleg a törvényben meghatározott egyes esetekben a tárgyalás megkezdésének időpontját kell 
érteni. 
Az ajánlati felhívást tartalmazó hirdetményt külön jogszabályban meghatározott minta szerint 
magyar nyelven kell elkészíteni. A felhívásban meg kell adni a közbeszerzés tárgyát és 
mennyiségét is, szerepeltetni kell, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot.  
 
Az Önkormányzat közbeszerzési tevékenységének irányításáért a polgármester és a jegyző 
együttesen felelős. Irányítják az Önkormányzatok beszerzéseit, felügyelik a közbeszerzési 
folyamatokat, meghatározzák és biztosítják az egyes beszerzések pénzügyi fedezetét, irányítják a 
beszerzésben résztvevőket, valamint ellátják az egyéb feladatokat. 
 
Az egyes közbeszerzési eljárások során az Önkormányzat (mint ajánlatkérő) képviseletében a 
polgármester jár el. A közbeszerzési eljárásokra az ajánlatoknak, szükség esetén a hiánypótlásra, 
felvilágosításra vagy indokolásra, valamint az ajánlatok elbírálására a Kbt. 22. § (4) bekezdése 
alapján 3 tagú bíráló bizottságot hoz létre. A bíráló bizottság tagjai: Alasztics Ervin, Méri Attila, 
Vámosi Elek Balázs.  
 
A bíráló bizottság: 

- megállapítja hogy mely ajánlatok érvénytelenek, és hogy van-e olyan ajánlattevő, akit az 
eljárásból ki kell zárni, 

- értékeli az ajánlatokat, az elbírálás során javaslatot tesz a döntéshozó Képviselő-testület 
részére a nyertes és a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevőre, 
az értékelést a Kbt. [71. §] alapján, valamint a 71–73. §-okban foglaltakra tekintettel kell 
értékelni, (2/a-c. számú mellékletek) 

- javaslatot tesz a tárgyalásos eljárásban a résztvevőkre, 

- javasolhatja a gyorsított eljárás lefolytatását a Kbt. előírásainak betartása mellett, 

- javaslatot tesz egyéb, a közbeszerzési eljárás során felmerülő kérdések tekintetében. 

 
A bírálóbizottság írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít az ajánlatkérő nevében a 
közbeszerzési eljárást lezáró döntést meghozó testület részére. A bírálóbizottsági munkáról 
jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek részét képezik a tagok indokolással ellátott bírálati lapjai. 
Az Önkormányzat a közbeszerzési eljárásba hivatalos közbeszerzési tanácsadót (megbízott 
szakértőt) (a továbbiakban: szakértő) von be. 
 
A Bizottság feladatkörébe tartozó közbeszerzési eljárásokban az előkészítő és végrehajtó, 
valamint az adminisztratív feladatokat és azok koordinálását a közbeszerzési szakértő látja el. 
 
A szakértő által lefolytatott eljárás 
 
1. A közbeszerzési eljárás előkészítése, szakértő bevonása 
1.1. A szakértő feladatát írásbeli szerződésben egyértelműen rögzíteni kell. A szerződés 

előkészítéséért a jegyző felel. 
 



2. A közbeszerzési eljárások lefolytatása 
 
2.1. A közbeszerzési eljárások lefolytatása a szakértő feladata. A szakértő, illetve az általa 

témafelelősként kijelölt személy felel az eljárás Kbt. szerinti lefolytatásáért. 
 
2.2. A szakértő feladata: 

- részt vesz az éves közbeszerzési terv elkészítésében, 

- a beszerzés tárgyának, értékének, sajátosságának és egyéb, az eljárást befolyásoló 
körülményeknek figyelembe vételével a megbízott szakértő dönt az alkalmazni kívánt 
közbeszerzési eljárás fajtájáról, 

- a konkrét eljárás előkészítése során a részvételi/ajánlati felhívás és az ahhoz kapcsolódó 
dokumentáció összeállítása, 

- a két szakaszból álló eljárás alkalmazása esetén a részvételi felhívással együtt az ajánlati 
felhívást és az ahhoz kapcsolódó dokumentációt egyidejűleg kell a szakértőnek 
elkészítenie,  

- intézkedik a hirdetmények közzétételéről,  

- a dokumentációt az ajánlattevők számára rendelkezésre bocsátja, 

- előkészíti az ajánlatok értékelését, és segítséget nyújt a bíráló bizottság munkájához, 

- az ajánlatok elkészítése érdekében írásban feltett kérdésekre, az érintett szakterülettel 
folytatott egyeztetést követően megadja a válaszokat, 

- a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazása esetén gondoskodik annak 
jogcíméről, az eljárási fajta kiválasztásáról, az azt megalapozó körülményekről szóló, a 
Közbeszerzési Döntőbizottsághoz benyújtandó tájékoztató elkészítéséről, valamint a 
Kbt. szerinti kézbesítéséről, 

- az eljárással szemben indított jogorvoslati eljárásban ellátja az ajánlatkérő képviseletét. 
 
3. Az ajánlatok felbontása 
 
3.1. A szakértő feladata és felelőssége a bíráló bizottság munkájának segítése a részvételi 

jelentkezések és az ajánlatok felbontása, és azok jogszabály szerinti tartalmának a bontási 
eljáráson történő ismertetése során. 

 
3.2. A szakértő feladata a bontási eljárás, illetve a bontási eljáráson elhangzottak 

jegyzőkönyvezése, továbbá a jegyzőkönyvnek a Kbt-ben előírt határidőn belül valamennyi 
részvételre jelentkező és ajánlattevő részére történő kézbesítése. 

 
4. Az ajánlatok elbírálása, a bírálóbizottság tevékenysége 
 
4.1. A bíráló bizottság ülésére az írásos meghívót úgy kell kiküldeni, hogy a bizottság tagjai az 

ülés előtt legalább 3 nappal megkapják. 
 
4.2. A bíráló bizottság akkor határozatképes, ha tagjainak legalább fele jelen van. A döntéseket 

egyszerű szótöbbséggel hozzák meg, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.  
 
4.3. A részvételi jelentkezések/ajánlatok értékelésének keretében a bíráló bizottság feladata a 

jelentkezések/ajánlatok tartalmi és formai ellenőrzése, továbbá annak vizsgálata, hogy a 
részvételi jelentkezések illetve az ajánlatok megfelelnek-e a felhívásban, a dokumentációban 
és a jogszabályban meghatározott feltételeknek. 

 
4.4. A bíráló bizottság a részvételi jelentkezésekről és ajánlatokról részletes összefoglaló értékelő 

anyagot köteles készíteni, amely tartalmazza az eljárást lezáró döntési javaslatot az eljárás 



eredményére, illetőleg eredménytelenségére, az egyes részvételre jelentkezők/ajánlattevők 
alkalmasságára, illetőleg a részvételi jelentkezések/ajánlatok érvényességére, az eljárás 
nyertesének személyére. 

 
4.5. Tárgyalásos eljárás esetén a bíráló bizottság feladata a tárgyalások folytatása az 

ajánlattevőkkel. A tárgyalás során elhangzottakról a megbízott szakértő jegyzőkönyvet 
köteles készíteni, amelyhez mellékelni kell a tagok indokolással ellátott bírálati lapját is. Az 
ülés során készített jegyzőkönyvet az eljárás irataihoz kell csatolni. 

 
4.6. Ha az ajánlati/részvételi felhívás lehetővé teszi a szakértő a felhívásban foglaltak alapján, 

valamennyi részvételre jelentkező, illetve ajánlattevő számára azonos feltételekkel – a Kbt. 
rendelkezései szerint – gondoskodik a hiánypótlási felhívás összeállításáról.  

 
4.7. A bíráló bizottság gondoskodik a hiánypótlási felhívás alapján beérkezett iratok, 

dokumentumok tartalmi, formai ellenőrzéséről. 
 
4.8. Ha a Kbt. alapján a felhívásban előírt eredményhirdetési időpontra a részvételi 

jelentkezéseket, illetve ajánlatokat elbírálni nem lehet – a bírálóbizottság javaslata alapján – a 
polgármester a rendelkezésre álló határidőt egy alkalommal meghosszabbíthatja. 

 
4.9. Az elbírálási határidő meghosszabbításáról és annak indokairól szóló tájékoztatás 

megküldéséről, továbbá ha szükséges az ajánlattevők ajánlati kötöttsége fenntartására 
vonatkozó nyilatkozatának bekéréséről a szakértő köteles gondoskodni. 

 
5. Az eljárást lezáró döntés meghozatala 
 
Az eljárást lezáró döntés meghozatalára a bíráló bizottság döntési javaslata alapján a Képviselő-
testület jogosult. 
 
6. Eredményhirdetés 
 
6.1. A szakértő köteles az eljárást lezáró döntés alapján elkészíteni a jogszabályban 

meghatározott minta szerinti összegzést, a kizárásról, az érvénytelenné nyilvánításról szóló 
írásbeli tájékoztatót, és a Kbt-ben előírtak szerint kézbesíteni a részvételre jelentkezők, 
illetve az ajánlattevők részére. 

 
6.2. A szakértő köteles gondoskodni az eljárás eredményének kihirdetéséről és az eljárás 

eredményhirdetésén elhangzottak jegyzőkönyvezéséről. 
 
6.3. Az eljárás eredményéről, illetve eredménytelenségéről szóló tájékoztatót a szakértő készíti 

el, és gondoskodik annak a Kbt-ben előírtak szerinti hirdetmény megjelentetéséről. 
 
7. Szerződéskötés és a szerződés módosítása 
 
7.1. Eredményes közbeszerzés eljárás esetén a szerződés megkötésére (továbbiakban: 

közbeszerzési szerződés) a Kbt. előírásai szerint – az ajánlatkérői döntésnek megfelelően – 
kerülhet sor. 

 
7.2. A Kbt. 124-125. § előírásai szerinti közbeszerzési szerződést a jegyző hagyja jóvá. A 

szerződést a képviselő-testület felhatalmazása alapján, a nyertes ajánlattevővel a 
polgármester – a pénzügyi ellenjegyzővel együtt – írja alá.  



 
7.3. A közbeszerzési szerződés módosítása kizárólag a Kbt. 132. §-ában meghatározott okból  

kezdeményezhető.  A közbeszerzési szerződés módosításáról a jegyző javaslata alapján a  
polgármester dönt. A közbeszerzési szerződés módosításának elkészítése a  
szakértő feladata. A szerződés módosítására a Kbt. előírásainak betartása mellett a  
polgármester jogosult.  A szerződés teljesítésével, módosításával, megszűntetésével  
kapcsolatos feltételekre vonatkozó előírásokra a Kbt., illetve egyéb kérdésekben a Ptk.  
rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 
7.4. A közbeszerzési szerződés teljesítéséről, valamint a közbeszerzési szerződés módosításáról 

szóló, jogszabályban meghatározott minta szerinti tájékoztató elkészítéséről és 
közzétételéről a szakértő köteles gondoskodni. 

 
VIII. A közbeszerzésekkel kapcsolatos felelősségi rend, jogorvoslat 
 
1. Az ajánlatkérő nevében eljáró és az eljárásba bevont személyekkel, szervezetekkel 

kapcsolatos szabályok 
 
1.1. Az összeférhetetlenségi követelmények és a verseny tisztaságának sérelmét eredményező 

helyzetek kialakulásának elkerülése érdekében a Kbt. 24. §-a szerint kell eljárni. Az 
ajánlatkérő köteles minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy elkerülje 
az összeférhetetlenséget és a verseny tisztaságának sérelmét eredményező helyzetek 
kialakulását. Az ajánlatkérő nevében eljáró és az eljárásba bevont személynek, szervezetnek 
a közbeszerzési eljárás előkészítésében, lebonyolításában, illetve annak belső ellenőrzésében 
való részvétele előtt összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatot kell kitöltenie. (1. 
számú melléklet) 

 
1.2. Az összeférhetetlenségi nyilatkozatokat az adott közbeszerzés iratainak dokumentumaival 

együtt kell nyilvántartani. 
 
2. A közbeszerzési eljárások felelősségi rendje 
 
2.1. A polgármester felel minden, a közbeszerzési eljárás folyamán hozott eljárást, illetve 

részvételi szakaszt lezáró határozatért.  
 
2.2. A polgármester és a jegyző felel a közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges, valamint a 

közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés törvényességéért.  
 

2.3. A közbeszerzési eljárásban közreműködő megbízott külső személy vagy szervezet felel 
minden olyan intézkedésért, mulasztásért, illetve az abból származó kár, költség, bírság 
megfizetéséért, amely a jogszabályi előírások be nem tartása folytán keletkezik. 

 
2.4. A Bíráló Bizottság együttesen felel tevékenységéért. 
 
2.5. A közbeszerzési szabályzatban foglaltak megsértése esetén a felelősség megállapítása csak 

felróhatóságon alapulhat. 
 
2.6. Amennyiben a Közbeszerzési Döntőbizottság a felelősségi rend alapján konkrét személlyel 

szemben bírság kiszabásáról intézkedik, a bírság megfizetését az Önkormányzat átvállalja. 
Ha a felróható magatartás egyben kártérítési vagy fegyelmi felelősséget alapoz meg, úgy 
ezen eljárások lefolytatásától nem lehet eltekinteni. 



2.7. A közbeszerzési eljárás során közreműködő szaktanácsadó, szakértő, illetve a közbeszerzési 
eljárás lebonyolítására felkért külső szervezet az általa konkrét közbeszerzési eljárásban 
okozott károkért a polgári jog szabályai alapján felel. Erre vonatkozóan a szaktanácsadóval, 
a szakértővel, illetve a megbízott külső szervezettel a feladat ellátására kötött szerződésben 
rendelkezni kell. 

 
3. A jogorvoslati eljárással kapcsolatos feladatok 
 
3.1. A közbeszerzési eljárás ellen a vesztes ajánlattevők Kbt. előírásai szerint jogorvoslati 

kérelmet nyújthatnak be a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz. 
3.2 A Közbeszerzési Döntőbizottság eljárást megindító értesítésére az Önkormányzat  

képviseletében eljáró megbízott szakértő az észrevételeket haladéktalanul megtenni, és a  
rendelkezésre álló iratokat megküldeni, valamint a jogorvoslati eljárás során szükséges  
egyéb intézkedéseket megtenni. 

3.3.   Az Önkormányzat közbeszerzési eljárásait érintő, a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt  
indult jogorvoslati eljárásról a jegyző/ szakértő legkésőbb a tudomásra jutástól 
haladéktalanul köteles a polgármestert, illetve a képviselő-testületet tájékoztatni. 

3.3. A Közbeszerzési Döntőbizottsági-, illetőleg bírósági eljárásban az Önkormányzat jogi 
képviseletéről az adott eljárásban a jegyző javaslatára a polgármester dönt. 

 
4. A közbeszerzési eljárások dokumentálása 
 
4.1. A közbeszerzési eljárásokat azok előkészítésétől az eljárás alapján megkötött szerződés 

teljesítéséig írásban dokumentálni kell. Az eljárás előkészítésével, lefolytatásával és a 
szerződés teljesítésével kapcsolatban keletkezett összes iratot a közbeszerzési eljárás 
lezárulásától, illetőleg a szerződés teljesítésétől számított öt évig meg kell őrizni. A 
megőrzésről a jegyző gondoskodik. 

4.2. Az eljárások lefolytatásával kapcsolatban felmerülő valamennyi adminisztrációs 
kötelezettség a szakértőt terheli. 

 

5. Belső ellenőrzés 
 
5.1. A közbeszerzési eljárások előkészítésének, lefolytatásának és dokumentálásának – a Kbt. 22. 

§ (1) bekezdése és jelen Közbeszerzési Szabályzat szerinti – szabályszerűségét a belső 
ellenőrzés rendszerében kell ellenőrizni. A belső ellenőrzés kiterjed az elbírálás 
szempontjainak kiválasztására, azok érvényesítésére, valamint a szerződések megkötésére, 
módosítására és teljesítésére. 

 
 

Záró rendelkezések 
 

E szabályzat 2013. április 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépése után megkezdett 
közbeszerzésekre, valamint az annak alapján megkötött közbeszerzési szerződésekre és 
jogorvoslati eljárásokra kell alkalmazni. A közbeszerzéssel összefüggő egyéb információk a 
www.kozbeszerzes.hu honlapon találhatók. 
 
 
 dr. Torma Viktória 
 jegyző 
 
 

http://www.kozbeszerzes.hu/


 
 

MELLÉKLETEK 
 

1. sz. melléklet 
 
 

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ÉS TITOKTARTÁSI  
NYILATKOZAT 

 
 
 
 
 

Alulírott ……………………..., (anyja neve: ……………….., szül: …………………....) 
……………………………………... szám alatti lakos,………..…………….. Vámosszabadi Község 
Önkormányzata, mint ajánlatkérő által kiírt ………………………………… tárgyában lefolytatásra 
kerülő közbeszerzési eljárással kapcsolatban, mint az eljárásba bevont személy kijelentem, hogy velem 
szemben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 24. §-ában foglalt kizáró körülmények 
nem állnak fenn. 
 
Egyúttal kijelentem, hogy a fenti közbeszerzési eljárás során tudomásomra jutott információkat 
kizárólag az eljárásban használom fel, és a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 80-81. §-
ában meghatározottak szerint az üzleti titkokat megőrzöm. 
 

 
Kelt, ………..………… év ……………………… hó ……… nap 

 
 
 
 

……………………………………………… 
  aláírás  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
2/a. sz. melléklet 

A bírálóbizottság tagjainak bírálati lapja 
 
 

Tárgy:          „……………………………………………………………………………..….” 
tárgyában – a Közbeszerzési Értesítő ………………….. számában …………. 
számon megjelent hirdetménnyel megindított közbeszerzési eljárás bírálata 

 
 

Ajánlattevő neve: 

 

 

Bírálati szempontok: 

(ajánlatkérési felhívás szempontjainak megfelelő feltételek) 
 

 Az ajánlattételi felhívásban előírt nyilatkozatok Megfelel/nem felel 
meg 

1.)   

2.)   

3.)   

4.)   

 

Az ajánlat érvényes/érvénytelen:  

…………………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………… 

 
 

Kelt, ………. év ………………… hó …… nap 
 
 
 
 
                                                                                       ……………………………………. 
                                                                                                     bírálóbizottság tagja 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2/b. sz. melléklet 
 

Bírálóbizottság tagjainak bírálati lapja 
 
Tárgy:          „……………………………………………………………………………..….” 

tárgyában – a Közbeszerzési Értesítő ………………….. számában …………. 
számon megjelent hirdetménnyel megindított közbeszerzési eljárás bírálata 
 

 
Ajánlatot az alábbi ajánlattevők nyújtottak be: 

1. ………………………………………… (székhely: …………………………………) 
2. ………………………………………… (székhely: …………………………………) 
3. ………………………………………… (székhely: …………………………………) 
…. 
 

Az ajánlatok szakmai értékelése az alábbi részszempontok, pont- és súlyszámok alkalmazásával 
történt: 

1. részszempont: ……………………….   (pontszám: ……………, súlyszám: …….…) 
2. részszempont: ……………………….   (pontszám: ……………, súlyszám: …….…) 
3. részszempont: ……………………….   (pontszám: ……………, súlyszám: …….…) 
… 

 
1. sz. ajánlattevő: 

Az elbírálás 
részszempontjai 

A részszempontok 
súlyszámai 

Értékelési pontszám 
Értékelési pontszám 
és súlyszám szorzata 

    

    

    

A szorzatok összege - -  

 
2. sz. ajánlattevő: 

Az elbírálás 
részszempontjai 

A részszempontok 
súlyszámai 

Értékelési pontszám 
Értékelési pontszám 
és súlyszám szorzata 

    

    

    

A szorzatok összege - -  

 
3. sz. ajánlattevő: 

Az elbírálás 
részszempontjai 

A részszempontok 
súlyszámai 

Értékelési pontszám 
Értékelési pontszám 
és súlyszám szorzata 

    

    

    

A szorzatok összege - -  

 
 



Szöveges indoklás: 
(egyes ajánlattevők részére az elbírálási részszempontok alapján adott egyes pontokról, azok 
súlyszámmal felszorzott szorzatáról, mint értékelési pontszámról): 
 
………………………………………………………………………………………………....... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
A fentiekben megjelölt indokok alapján az ajánlatkérő számára:  
 
a.) a legkedvezőbb ajánlatot ……..……………………………………………………………... 

ajánlattevő adta, 
 
b.) a második legkedvezőbb ajánlatot ………………………………………………………….. 

ajánlattevő adta. 
 
 

Kelt, ……… év ………………….. hó …….. nap 
 
 
                                                                                       ……………………………………. 
                                                                                                     bírálóbizottság tagja 
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2/c. sz. melléklet 
 

Bírálóbizottság tagjainak bírálati lapja 
 
Tárgy:          „……………………………………………………………………………..….” 

tárgyában – a Közbeszerzési Értesítő ………………….. számában …………. 
számon megjelent hirdetménnyel megindított közbeszerzési eljárás bírálata 
 

 
 
Ajánlatot az alábbi ajánlattevők nyújtottak be: 

1. ………………………………………… (székhely: …………………………………) 
2. ………………………………………… (székhely: …………………………………) 
3. ………………………………………… (székhely: …………………………………) 

 
 
A beérkezett ajánlatok értékelésének szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati 
szempontja. 
 
 
A fentiekben megjelölt indokok alapján az ajánlatkérő számára:  
 
a.) a legkedvezőbb ajánlatot ……..……………………………………………………………... 

ajánlattevő adta, 
 
b.) a második legkedvezőbb ajánlatot ………………………………………………………….. 

ajánlattevő adta. 
 
 

Kelt, ……… év ………………….. hó …….. nap 
 
 
                                                                                       ……………………………………. 
                                                                                                     bírálóbizottság tagja 
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3. számú melléklet 
 

2013. évi értékhatárok 
 

 
 
Az értékhatár folyamatos figyelemmel kíséréséért és a szabályzat mellékletében történő 
átvezetésért a jegyző a felelős. 
 
 


