
 

 

2017. június 22. Képviselő-testületi ülés 

 
Előterjesztés 

 

6. Döntés eseti közbeszerzési szabályzat elfogadásáról;  

Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 

Készítette: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Vámosszabadi belterületi utak felújítása tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás lefolytatásához 

eseti közbeszerzési szabályzat elfogadása javasolt, melyben a bírálóbizottsági tagok személye is 

meghatározásra kerül. 

 

Határozati javaslat:  
…/2017 (VI.22.) sz. határozat 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat 
mellékleteként csatolt, a 2015. évi CXLIII. törvény előírásainak megfelelő eseti közbeszerzési 
szabályzatot.  

 

 

ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 

 

 

Ajánlatkérő: Vámosszabadi Község Önkormányzata 

Eljárás tárgya: „Vámosszabadi belterületi utak felújítása” 

 

 

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. június 22-én tartott képviselő-

testületi ülésen a „Vámosszabadi belterületi utak felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás 

tekintetében az alábbi eseti közbeszerzési szabályzatot fogadta el.  

 

I. Előzmények 

Vámosszabadi Község Önkormányzata 2016. évben a Belügyminisztérium az 

adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására 

(támogatási azonosító: BMÖGF/52-16/2016) valamint az adósságkonszolidációban nem 

részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására (támogatási azonosító: 

BMÖGF/93-18/2016) irányuló pályázati konstrukciókra sikeres támogatási kérelmet nyújtott be. 

A megvalósítás jogszabályoknak való megfelelősége érdekében szükséges a közbeszerzésekről 



szóló 2015. évi CXLIII. törvény hatályos szabályainak megfelelő közbeszerzési szabályzat 

elfogadása. 

Jelen szabályzat nem ismétli meg a Kbt. kógens rendelkezéseit, azokat a közbeszerzési eljárás 

során mindenképpen alkalmazni kell. Amennyiben jelen szabályzat és a közbeszerzési törvény 

vagy annak bármely végrehajtási rendelete, illetve a közbeszerzést érintő kógens ágazati jogszabály 

között eltérés van, a jogszabályt kell alkalmazni. 

 

II. A közbeszerzési előkészítése 

 

Jelen eseti közbeszerzési szabályzat tartalmazza a Kbt. 27. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az 

„Vámosszabadi belterületi utak felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban a közbeszerzési 

eljárás előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, az Önkormányzat 

nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyek, valamint szervezetek felelősségi körét és a 

közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjét, összhangban a vonatkozó jogszabályokkal. Ennek 

körében kerül meghatározásra az eljárás során hozott döntésekért felelős személyt, személyeket, 

vagy testületeket. 

A közbeszerzési eljárás előkészítése körében a következő cselekményeket szükséges megvalósítani 

az alábbi felelősökkel:  

1. A Kbt. 27. § (3) bekezdésének megfelelően az eljárásba kötelező felelős akkreditált 

közbeszerzési szaktanácsadó bevonása, melynek megfelelően felkérésre kerül Dr. 

Glavanits Judit felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (lajstromszám: 00371).  

2. A közbeszerzési eljárás becsült értékének meghatározása, mely körben a tervezői 

költségbecslést veszi alapul Ajánlatkérő. A becsült érték meghatározásának módszeréről 

és eredményéről jegyzőkönyvet szükséges felvenni. Az eljárási cselekmény felelőse: 

polgármester. Közreműködik: felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó.  

3. A közbeszerzési eljárásban részt vevők személyi körének meghatározása után a 

megbízólevelek elkészítése, illetve az összeférhetetlenség vizsgálata. Felelős: polgármester. 

Közreműködik: felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó.  

4. A 2017-es évre vonatkozó közbeszerzési terv módosításának elfogadása. Felelős: 

képviselő-testület. Közreműködik: jegyző, polgármester.  

5. Az előkészítési cselekmények során biztosítani kell, hogy Ajánlatkérő az eljárás során 
esedékes elektronikus közzétételi kötelezettségeinek eleget tudjon tenni.  

6. Ajánlatkérő az eljárás előkészítése és lefolytatása során köteles minden szükséges 
intézkedést megtenni a verseny tisztaságára, a gazdasági szereplők esélyegyenlőségére és 
egyenlő elbánására vonatkozó alapelvek érvényesülése érdekében.  

 

III. Az Önkormányzat nevében az eljárásban eljáró személyek és felelősségi körük 

 

1. A közbeszerzési eljárásban döntéshozó: Képviselő-testület. A Kbt. 27. § (5) bekezdés 

értelmében testületi döntéshozatal esetén a döntéshozó kizárólag tanácskozási joggal 

rendelkező személyt delegálhat a bírálóbizottságba. Testületi döntéshozatal esetében név 

szerinti szavazást kell alkalmazni. A képviselő-testület tagjai az eljárásban nem lehetnek a 

Kbt. 25. § alapján összeférhetetlenek, ezt az eljárás során folyamatosan biztosítani kell.  



2. A Kbt. 27. § (4) bekezdés szerinti Bírálóbizottság tagjai az alábbiak:  

a.      pénzügyi szakértelemmel rendelkező tag:  Vaday Tamás közgazdász 

b.      közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező tag (az építési beruházások, 

valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások 

közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. §-ban 

foglaltaknak megfelelő szakértelemmel rendelkező tag): Nyitrai Zsolt építőmérnök, építési 

műszaki ellenőr 

c.       közbeszerzési és jogi szakértelemmel rendelkező tag: Dr. Glavanits Judit felelős 

akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (lajstromszám: 00371) 

3. A Bírálóbizottság létrehozásának célja, hogy szükség esetén a hiánypótlás, felvilágosítás 

vagy indokolás [Kbt. 71-72. §] megadását követően – a Kbt. szerint elbírálja és értékelje a 

benyújtott ajánlatokat. A bírálóbizottság írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít 

az eljárást lezáró döntést meghozó személy vagy testület részére. A bírálóbizottsági 

munkáról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek - amennyiben az ajánlatkérő alkalmaz 

ilyet - részét képezhetik a tagok indokolással ellátott bírálati lapjai. 

 

IV. A közbeszerzési eljárás lefolytatásának rendje 

 

1. A közbeszerzési eljárások lefolytatásának rendjére a Kbt. kógens rendelkezései 

irányadóak. A beszerzés becsült értékére tekintettel a Kbt. 115. § (2) bekezdés szerinti 

eljárás lefolytatására kerül sor.  

2. Az eljárás megindításának pontos dátumáról a polgármester határoz a felelős akkreditált 

közbeszerzési szaktanácsadóval való egyeztetést követően.  

3. Az eljárásban meghívásra kerülő gazdasági szereplők nevét, címét és elérhetőségét az 

eljárást megindító képviselő-testületi döntés tartalmazza, arról a Képviselő-testület 

jogosult döntést hozni. 

4. Az eljárás lefolytatása során a nyilvánosság biztosítása érdekében a közzétételi 

kötelezettség körébe eső dokumentumokat Ajánlatkérő honlapján és a Közbeszerzési 

Hatóság által működtetett közbeszerzési adatbázisban kell közzétenni.  

5. Tekintettel arra, hogy az eljárás lefolytatásához Ajánlatkérő felelős akkreditált 

közbeszerzési szaktanácsadót vesz igénybe, a közreműködő eljárására a felelős akkreditált 

közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 14/2016. (V. 25.) MvM rendelet 

szabályait kell alkalmazni.  

 

V. A közbeszerzések belső ellenőrzésének rendje 

 

1. A közbeszerzési eljárások ellenőrzésére Ajánlatkérő felügyeleti szervei, vagy 

jogszabály által erre felhatalmazott más szervezetek vagy intézmények jogosultak.  

2. A belső ellenőrzésért felelős munkatársat a polgármester jelöli ki. A belső 

ellenőrzésért felelős munkatárs a közbeszerzési eljárásokat azok bármely szakaszában 

ellenőrizheti, a Bírálóbizottsági ülésen tanácskozási joggal részt vehet.  

4. Európai Uniós forrásból finanszírozott beszerzés esetén Ajánlatkérő mindent 

megtesz annak érdekében, hogy a közbeszerzések ellenőrzése körében a közreműködő 

szervezettel vagy más hazai vagy uniós intézménnyel együttműködjön, a közbeszerzések 

ellenőrzéséhez szükséges minden információt és dokumentumot rendelkezésre bocsásson.  



 

VI. A közbeszerzések dokumentálásának rendje 

 

1. Ajánlatkérő a Kbt. 46. §-ban foglaltaknak megfelelően minden egyes 

közbeszerzési eljárását – annak előkészítésétől az eljárás alapján kötött szerződés 

teljesítéséig – írásban vagy a közbeszerzési eljárás elektronikus lefolytatása esetén a Kbt. 

felhatalmazása alapján alkotott jogszabály szerint elektronikusan köteles dokumentálni. 

2. A közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával kapcsolatban keletkezett 

összes iratot a közbeszerzési eljárás lezárulásától, a szerződés teljesítésével kapcsolatos 

összes iratot a szerződés teljesítésétől számított legalább öt évig meg kell őrizni. Ha a 

közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, az iratokat annak – bírósági 

felülvizsgálat esetén a felülvizsgálat – jogerős befejezéséig, de legalább öt évig kell 

megőrizni. 

3. Ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy jogszabályban feljogosított más 

szerv kérésére a közbeszerzéssel kapcsolatos iratokat megküldeni vagy részükre 

elektronikus úton hozzáférést biztosítani. 

4. Ha Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását 

írja elő, a dokumentum – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – egyszerű másolatban 

is benyújtható. Ajánlatkérő előírhatja az olyan nyilatkozat eredeti vagy – ha az ajánlatkérő 

lehetővé teszi – hiteles másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely 

követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy 

kezességvállalásról szóló nyilatkozat). Nem elektronikus úton történő ajánlattétel esetén 

az ajánlat 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a 66. § (2) 

bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. Az ajánlatkérő a 

nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is 

köteles elfogadni. 

 

VII. Záró rendelkezés 

 

Jelen eseti közbeszerzési szabályzat az elfogadással válik hatályossá, és csak a hivatkozott 

közbeszerzés vonatkozásában érvényes.  

 

Vámosszabadi, 2017. június 22.   

      …………………………………. 

                                                                       Lizákné Vajda Lívia polgármester 

 

Ellenjegyezte:  

………………………………………. 

                              Kató Mária jegyző 


