
Nagylengyel Község Onkormányzat Képviselő-testületének

6/2017. (IX.25.) önkormányzati rendelete

a Közbeszerzési Szapályzatról

Nagylengyel  Község  Önkományzata  (8983  Nagylengyel,  Bányász u.  60.)  a 2015.  évi  CXLIII.
törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján a közbeszerzési eljárásainak lefolytatásával kapcsolatban
a  feladatkörök  meghatározására  az  ajánlattevők  esélyegyenlőségének,  a  verseny  tisztaságának
biztosítása éiidekében az alábbi közbeszerzési szabályzatot fogadj a el:

1. fejezet

Általános rendelkezések

`1.§

A szabályzat célja

A  szabályzat megalkotásának  célja Nagylengyel  Község  Onkományzatát  érintő  közbeszerzési
eljárások átláthatóságának és széleskörű, nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése.

2.§
A Szabályzat hatálya,

az Ajánlatkérő nevében eljáró, illetve az eljárásba
bevont személyek, szervezetek

A Szabályzat sziemélyi hatálya..
A Szabályzat személyi hatálya kiteried:
-   Ajánlatkérő által  indított közbeszerzési eljárást előkészítő, a közbeszerzési eljárásokba bevont
személy(ek)re, a hatályos jogszabályok figyelembevétel,
-  a  közbeszerzési  eljárásban  megbízott  szakértő(k)re,  lebonyolítóra,  akkreditált  közbeszerzési
tanácsadóra a megbízási szerződés tartama szerint,
-  a  Bíráló  Bizottságra  a  Kbt.  27.  §  (4)  bekezdésében  foglaltaknak  megfelelően,-  a  döntéshozó
személy(ek)re, testületre.

A Szabályzat tárgyi haűlya:
A   Szabályzat  tárgyi   hatálya   alá  tartozik  Ajánlatkérő   valamennyi   visszterhes   beszerzése,   a
beszerzési  értéktől  fiiggetlenül,  amennyiben  az  a  Kbt.  alapján  közbeszerzésnek  minősül.  A
Szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni az értékhatárt elérő tervpályázati eljárások esetén is.
Jelen   Szabályzat  nem  teijed  ki  azokra  a  közbeszerzésekre,  melyekre  -a  Kbt.   117.   §   (1)
bekezdése  alkalmazása esetén -  az  Ajánlatkérő  önálló  eljárási  szabályokat  alakít ki.  Ebben  az
esetben    Ajánlatkérő    eseti    szabályzatot    alkot.    Az    eseti    Szabályzat    megalkotásáról    a
képviselőtestület hoz döntést.



(1)   A  Nagylengyel  Község  Önkormányzata,  mint  ajánlatkérő   közbeszerzési  eljárásaiban  az
ajánlatkérő  nevében  a  képviselő  testület,  a jegyző,  a polgámester,  meghatározott  esetekben  a
megbízottjaikífoi;c5ZJZ)z.cz4Öcz7?..A4lé?góz'zofí/jámakel.

(2)        A  közbeszerzési  eljárások  megvalósításában  az  egyes  ajánlatkérői jogok  gyakorlása  és
kötelezettségek teljesítése során -a jelen szabályzatban megállapított esetekben -a Mé?góz'zoff jár
el.

(3)       A  Kbt-ben   meghatározott  esetekben,  továbbá  az   ajánlatkérő  nevében  eljáró  döntése
alapján  -  az  ajánlatkérő  képviseletében  és  /vagy  megbízásából  -  a  közbeszerzési  eljárások
előkészítésében és lefolytatásában egyes jogok gyakorlására és kötelezettségek teljesítésére más,
a Kbt. 25. §-a szerinti összeférhetetlenségi szabályoknak megfelelő külső személy vagy szervezet
(továbbiakban: Közreműködő) is bevonható.

(4)        Az   ajánlatkérő   nevében   eljáró,   illetőleg   az   eljárásba  bevonni   kívánt   személy   vagy
szervezet írásban köteles nyilatkozni aiTól, hogy vele szemben nem áll fenn a Kbt. 25. §-a szerinti
összeférhetetlenség, valamint kötelezettséget vállal  aiTa, hogy az eljárás  során tudomására jutott
infomációk vonatkozásában titoktartásra köteles.

(5)        Amennyiben az összeférhetetlenségi okok valamelyike az eljárás során merül fel, úgy az
eljárásban  résztvevő  személy  köteles  azt haladéktalanul  A4é'gz}z'zoff#crk vcrg)/  ű KŐzrG7#á'%c7Ó'72Gk
bejelenteni.

(6)        Az  összeférhetetlenségi és titoktartásra vonatkozó nyilatkozatokat az  adott közbeszerzés
iratainak dokumentumaival együtt kell nyilvántartani.

11. Fejezet

A közbeszerzések lefolytatásának eljárási és felelősségi szabályai

4.§
A közbeszerzési eljárás előkészítése

(1)        A  közbeszerzési   értékhatárt  meghaladó   beszerzések  kapcsán   az  erja'rű'§  %a!/a!'rz.dóűé!#
történő   elíndításáért,  a  besz!f:rzés  fiedezeté"f3k  rendelkezésre   állásáért  a,  kiépv.LseLő  testff+et
felelős.

(2)        A jegyző  a közbeszerzési  eljárás  megindítása előtt jűvűs/űfof fgsz  az  erjo'ro's /űjfű'/.ű';®&k
mGgÁúiú'roz&'s&'rű,   az   eljárásban  Jrőzrcmú'kődó'  sz€mé/yekre,   beleértve   a   felelős   akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadót, illetve a Bíráló Bizottság tagjait is.



(3)     A  képviselő  testület  dó.#f  a  közbeszerzési  G/jű'rű's  i#€gz.7®d!'fúi'sű'ro'/  az  eljárás  fajtájának
meghatározásával,  az eljárásban KŐz7'é'mú'%c7Ó' személyek,  valamint  a Kbt.  27.  §  (4) bekezdése
szerinti Bíráló Bizottság tag].ainak megjelölésével.

(4)        A köd}eszerúsí eüárás ü]*riírhi f ;elhíwását, valamint az ahhoz kapcsolódó közbeszerzési
dokumentumokat  aL jegyző,  TI]eme  íi  Közreműködő  állítja  össze  a, beszerz]és  tárgyíi  szerirrii
szakmai  szempontok érvényesítése, illetve a pénzügyi,  a közbeszerzési és  az egyéb jogszabályi
rendelkezé sek alapj án.

(5)         Ha a felhívást és a kapcsolódó dokumentumot a KŐzre'mú'kőcJÓ' állítja össze, úgy a/.é?g)/zÓ'
köteles  a részére - írásbm  dokumentáltan -  az  előkészítői  döntés  mellett minden  olyan  iratot
rendelkezésre   bocsátani,   amely   a  jogszabályi   rendelkezéseknek   és   a  jelen   szabályzatban
foglaltaknak a megvalósításához szükséges.

(6)        Az exk[észI+f5Mf iellúwást és a kapcsolódó dokumentumot a képvíselő testület hagyja jóvá a,
/.€g)+zÓ' ellenőrzé sét követően.

(7)        Ha  az  ajánlattételi  határidő  letelte  előtt  a /eJÁi'vŰ's "o'dosz'fűz'sa!  válik  szükségessé,  úgy  a
/.é'g);zÓ', illetve a Közreműködő által €/ó'Ae'§zÍ'fett módosított felhívást a A4lGgói'zo# %űg)y.ű /.o'vű'.

(&)        Szií:kség  es,ehén  az   ajánlattételí   határidő   meghosszabbításáról,  .il+enő+eg  a,  fielhívás
visszavonásáról aL jegyző Í"dok!o+ássaLl eT+áhotl javaslata alapján a Megbízoti dönt .

(9)        A/.é?g);zÓ',  illetve  a Közreműködő  a beérkezett  részvételi jelentkezések,  illetve  ajánlatok
érkeztetésé"ek dokumentálásáról nyilvántariást köteles vez;etni.

5.§
A közbeszerzési eljárás lefolytatása

Kiegészítő táj ékoztatás

(1)        A   Kbt.   56.   §-a   szerinti   4í.€ge'§zJ'fó'  fű'/.e'Aoz/flr/ű'!'§   határidőben   történő   megadásáért   a
Jegyző/Közreműködőa,fie^e]ős.

Bontás

(2)        Az    ajánlatok    felbontásánál    az    ajánlatkérő    részéről    képviselői,    a   Közreműködő,
ajánlattevők,    a   jegyzőkönywezető   vagy   az   általuk   megbízott   személyek,   továbbá   -    a
közbeszerzéshez támogatás igénybevétele esetén - a külön jogszabályban meghatározott szeivek,
személyek lehetnek jelen.

(3)        A     J€gyzó'     illetve      a     Közreműködő      feladata      és      felelőssége      a     részvételi
jelentkezések/ajánlatok felóo#áósa, és azok tartalmának a bontási eljáráson történő ismertetése.



(4)        A Jé7g)/zÓ', illetve a Közreműködő kötelessége a bontási eljárás, illetve a bontási eljáráson
történtek   és   elhangzottak  jegyzőkönyvezése,   továbbá   a  jegyzőkönyvnek   a   Kbt-ben   előírt
határidőn belül valamennyi ajánlattevő részére történő megküldése.

Elbírálás

(5)        Az   ajánlatok  e'rfe'kG/e'sének  eJÓ'Ae'szi'fe'§e  keretében   a  jegyző,   illetve   a  Közreműködő
feladata az ajánlatok tartalmi és formai ellenőrzése, továbbá annak vizsgálata, hogy megfelelnek-
e a felhívásban, a dokumentumban, és a jogszabályokban me8határozott feltételeknek.

(6)        A/.é?g);zÓ',  illetve  a Közreműködő  feladata, hogy valamennyi  ajánlattevő  számára azonos
feltételekkel a felhívásban foglaltak alapján - Kbt. rendelkezéseinek megfelelően - gondoskodjon
ai   hiánypótlási   fielhívás   összeállítás*ről,   a,   számítási   hiba   jawításáról   szóló   a:]*r\lETtheNő.i
fÁjG'kozí&fo' GJke'sz!'fe'séről,  annak kézbesítéséről,  és  a beérkezett iratok,  dokumentumok tartalmi,
formai ellenőrzéséről.

(7)        Az   elbírálás   előkészítése   keretében   a  /.Gg}/zó',   illetve   a   Közreműködő   feladata   az
a:]*r\la:f:hf 5Nő írásbeli nyilatkozatárLírk bekérése

a)    a kizáró okkal, az alkalmassággal,  illetőleg a felhívásban vagy a dokumentumokban
e+őí:rt   egy€b   .Tra:kok:kíri  k:zipcsola:hos   nem   egyértelmíí   kijelentések,   nyilatkozaiok,
igazolások tartalmának tisz;Íázása érdek;€be;ri,

b)   íi   kirívóan   alacsonynalK   értékeLt   ellenszolgáltatásről,   +ovdM)á   a   bírálati   rész-
szempontok   szerinti   lehetetlennek,   Llletőleg   kirívóan   aránytalannaik  értékeThető
valamely tartalmi elemre tett kó.fg/€zG#se'giJó#o/Ű'sról.

(8)        A  J€g};zÓ',  illetve  a  Közreműködő  az  ajánlatokról  ér/t?'A€/Ó' Ű#j;Űgof  Aőf€/es  4c'sz;'/t?#í.,
amely   tartalmazza    az    eljárás    rövid    ismertetése    mellett    az    ajánlatok    érvényességének
megítéléséhez szükséges -a felhívásban és a dokumentációban kért -adatokat, tényeket.
Az  értékelő  anyagnak tartalmaznia kell  az  ajánlatoknak az  elbírálási  szempontrendszer  szerinti
tartalmi  elemeit is.  Az  összefoglaló  értékelő  anyaghoz  mellékletként csatolni kell  az  eljárásban
keletkezett iratok másolati példányát.

(9)        A   JGg)+zÓ',   illetve   a   Közreműködő  /.űvűs/Űf#   Ű/űp/.o'#   a   Megbízott   Űz   GJói'r#'/ósrú!
r€#de/4Gzé§re #'% %Ű/Ű'rz.dó'f - ha a Kbt. alapján a felhívásban előírt eredményhirdetési időpontra
az   ajánlatokat   elbírálni  nem   lehet   -   egy  alkalommal  "GgÁos§z&óói'fÁűf/.ű,   illetőleg   a  Kbt.
vonatkozó rendelkezéseivel ö sszhangb an /Gró.vi.di'fÁefi..

(10)     Az  eHbLrö]*i  ha[iárídő  meghosszabbításáról/rövidítéséről  és  arimk  3"dokriiréil  szóló
fű'/.g'koz/űJfű'§ megk#/de'§e'ró7, továbbá hosszabbítás esetén - ha szükséges - az ajánlattevők ajánlati
kötöttsége    fienntartására    vonatko@ó    nyilatkozatánd±    bekérésérőíl    a,    Jegyző,    TILstve    a,
Közreműködő köteles gondoskodni.

(11 )      A JGg};zÓ',  illetve  a Közreműködő  a közbeszerzési G/ja'r&'s ó['#ó/&fű!'óúi óevo#f vűJűi#G##j/i.
személytől    köteles    beszerez]`ii    c[z    össz;eférhetetlenségi    és    tüoktartási    nyílatkozatot.    A
nyilatkozatok az adott közbeszerzési eljárás dokumentumait képezik.



Tárgyalás

(L2,)     Kjözb;besz;f:rziés,i exj5r*sbírri tárgyalás levezetésére a jegyző, illetve a közreműködő jogosult.
A  tárgyalásról  /.€g);zL%Ő#j;v  Aé§zííése  és  annak  a  tárgyalás  befejezésekor  az  ajánlattevőkkel
történő  aláíratása, valamint ű'áfzd:ásű  (a tárgyaláson meg nem jelent  ajánlattevők részére  történő
i#Ggkrii#és€) a/.eg);zó", illetve a közreműködő kötelezettsége.

A Bíráló Bizottság

(13)      A/.eg};zó',  illetve  a Közreműködő h"ft?bs óígfosfúani., hogy az ajánlatkérő  nevében  eljáró
5]ia.l "egvűlaszhotl Bíráló Bizottság tagjaí az ajánlatokat megvizsgálhassák.

(14) A Bíráló Bizottság döntéseit határozati fomában hozza. A bizottság akkor határozatképes,
ha azon taüainak  legalább  fele jelen van.  A bizottság határozatait a jelen  lévő tagok egyszerű
szavazattöbbségével   hozza.   Minden   tagnak   egy   szavazata   van.   Szavazategyenlőség   esetén
e lutasító határozathoz ffiződő j ogkövetkezményeket kell alkalmazni.

(15)      A   /.€g);zó",    illetve    a   Közreműködő    a   Bí#ó#   Bz.zofÁság    ÉiÁésérőwüléseiről,    az    ott
elhangzottakról,     így    különösen     a     szakvélemény    kialakítása     szempontiából     lényeges
körülményekről,   adatokról,   információkról  /.€g);zo7tőnj;v€f  kő/e/€§  AészíJ€#í..   A  jegyzőkönyv
részét képezi az állandó tagok indokolással ellátott egyéni bírálati lqpja.

(L6)      A jegy@ő,  .LI+eme  a TLözremJrkjödő  állítja  össze  a  közbeszerzési  eüárást  lezáró  döntés
megÁoz#ft7#Áoz  sgjjkéges   dpkz##G#fócriíf,   amelynek   tartalmaznia   kell   a  Bíráló   Bizottság
írásbeli szakvéleményét, döntési javaslatát, a Bíráló Bizottság üléséről készült jegyzőkönyvet, az
annak  mellékletét  képező  -  a  Bíráló  Bizottsági  tagok  indokolással  ellátott  -  bírálati  lapjait,
továbbá a döntés meghozatalához szükséges valamennyi egyéb iratot.

Az eljárás eredményére vonatkozó döntéshozatal

(17)      Az  ajánlatok  érvényességének  megítélésére,  illetve  az  eljárás  eredményére  vonatkozó
ajánlatkérői döntést az képviselő testület hozza meg.

Két szakaszból álló közbeszerzési eljárás

(18)      Két szakaszból álló közbeszerzési eljárásban mind a részvételi szakasz, mind  az  ajánlati
szakasz  felhívása  és   a  kapcsolódó   dokumentumok  elkészítése  és  jóváhagyása,  a  kiegészftő
tájékoztatás, a bontás, az elbírálás, a tárgyalás, valamint az eredmény kihirdetése során a 4-5. §-
ban foglaltak szerint kell megfelelően eljámi.

(19)      A  részvételi   szakasz   eredményének   kihirdetését  követő   5   munkanaDon   belül  az
o/.ó#Áafl. /e%áJó§ mGg4riiÁdésG  az  alkalmasnak minősített jelentkezők részére  a /.eg:}/zŐ;    illetve  a
ÁŐzrÉ?77'32/"ÁÖcb"kötelezettsége.

Az elbírálást követő feladatok



(20)      A/.egyzó',  illetve  a Közreműködő  köteles  az  eljárást  lezáró  döntés  alapján  GJke'§zi7e#i.  a
jogszabályban meghatározott minta szerinti ó.sszGgze'sf és -a Mé'gzM'zo#jo'vű'Áog);Ű'sát követően -
azt a Kbt-ben előírtak szerint kézbesíteni az ajánlattevők részére.

-(21)      Az   eljárás   eredményéről,   illetve   eredménytelenségéről   szóló   a   külön  jogszabályban

meghatározott  minta  szerinti  fúí/.e'kozfHfo'f  a /.€g}Jzó',  illetve  a  Közreműködő  ke'sz['fi.  e/,  és  -  a
M€gói'zo# jo'vŰ'%Űg};ósű'f kővcfó'€#  -gondoskodik amak a Kbt-ben  előírtak  szerinti hirdetményi
megjelentetéséről.

(22)      A  kirívóan  alacsony  ellenszolgáltatást  tartalmazó  aj ánlat  éwe'H)7fgJG##e'  #)n.Jva'#i'fű'so'jio'/
szóló  tájékoztató  eykiész:Hésérőh  és  -  ai  Megbízpu  jóváhagyását  követően  -  ai rüözbeszerzési
Hatóság részére történő m€g4#Jdc'§e'ró'/ a Jé?gyzó', illetve a Közreműködő köteles gondoskodni.

A közbeszerzési szerződés megkötése és teljesítése

(23)      Eredményes közbeszerzési eljárás esetén a szerződés megkötésére a Kbt. előírásai szerint
és az ajánlatkérői döntésnek megfelelően kerülhet sor.
A szerződés aláírására aibLfif#+yos jogsz:2ibö+:+yoflbíxn f ioglaltak az irányadók.

(24)      A Jegyzó' köteles gondoskodni a megkötött §zerzó'dc's€Á naprfl!kész #)Ü./va!'n/Űrfa!'sáról.

A közbeszerzési szerződés módosítása

(25)      A  közbeszerzési  szerződés  módosítása kizárólag  a  Kbt.141.  §-ában  foglaltak betartása
mellett kezdeményezhető.
A  /.é'gyzó',   illetve   a   Közreműködő   által   előkészített,   a   §zerzó'de's   mo'do§J'fa'!'sŰ'mJ   vo#Űf4ozo'
€/ó'fgr/.eszfe'mek  tartalmaznia  kell   a  módosítás   indokait,   a  törvényi   előfeltételek  fennállását
megalapozó körülményeket és a szerződés-módosításának tervezetét.

(2,6)      A sz;erződés módosításáról a jegy@ő ja[vaslatára a Képviselő testület dönt.

(2;])      AL  szerződés   módosításáról,  víL+írrn:"i  sL  szerződés  teljesítéséről   szóló,  jogsz;EbT!ybein
meghatározott minta szerinti /#'/.c'4oz/ű/o' €J*észJ'fg'§c+ó7 és határidőben történő kőzzéféfe/É?'ró7 - az
aj ánlatkérő jóváhagyását követően -a Jegyzó', illetve a Közreműködő köteles gondoskodni.

Jogorvoslati elj árással kapcsolatos feladatok

(28)      Amennyiben    ajánlatkérő    közbeszerzési    eljárásával    kapcsolatban    a    Közbeszerzési
Döntőbizottság jogorvoslati eljárást indít,  a DŐHfó'óz.zo//§Ű'g re'szérG a közbeszerzési eljárás teljes
!.y#fű#)Jcgát (másolati példányok fomáj áb an) a/.cgyzó' köteles megküldeni.

(29)      A   Közbeszerzési   Döntőbizottsági,   illetőleg   bírósági   eljárásban   az   Ajánlatkérő   jogi
képviseletét az erre felkértjogi képviselő látja el.

(30)      Ha a Közbeszerzési Döntőbizottság ajogorvoslati eljárás eredményeként megsemmisíti az
eljárást  lezáró  ajánlatkérői  döntést  a  közbeszerzési  Grjórós  fovű'óó..  vi.fe/G'r€  vonatkozóan  -  a
jegyző , .i+lem e a,E€öz.re;rrilkjödő készít elő döntési j avaslaiot.



(31)      A;z. eljárás továbbí vitelére vonatkozó a:]*n+írHkérö.i döntést az Ajánlatkérő hozza meg.

6.§
A közbeszerzési eljárások ellenőrzése

A közbeszerzéseket,  illetőleg  a közbeszerzési  eljárásokat az  ajánlatkérő  könyvelési /G/odűfokűf
€/Ja'fo' mGgói'zo#jo végzi. A könyvelő a bírálóbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet.

iii.     FEJEZET

7.§
A közbeszerzési eljárások dokumentálásának rendje

(1)        Minden  egyes  közbeszerzési  eljárást  -  annak  előkészítésétől  az  eljárás  alapján  kötött
szerződés teljesítéséig terjedően -írásban kell dokumentálni.

(2)        Az egyes eljárási cselekményekről jegyzőkönyvet kell készíteni.

(3)        A kjözbes;zerzési er]*rdsok dokumentálásíi, nyilvántartás vezetése Jegyző, közreműködő
felelőssége.

(4)        A  közbeszerzési   eljárás   során  keletkezett  z.rofokro'/  "o'so/ofof  ké§gi'fg#i.,   más   szerv,
sz;e"é+y rés;zére átadni, íratot ajánlatkérő székhelyéről kivinni ki:z*ré>lais a;z Ajánlatkérő e+őzstes
írásbeli G#gt7de'/ye've/ lehet. Az Ajánlatkérő tartós akadályoztatása, távolléte esetén a helyettesítés
mindenkori rendje szerint alakul a feladat és a felelősség rendje.

(5) A közbeszerzéssel kapcsolatos minden iratot Ajánlatkérő köteles biztonságos helyen elzártan
tartahi.

(6)  A J€g);zó' köteles  a Közbeszerzési  Hatóság,  az  illetékes  ellenőrző  szerv vagy  más  illetékes
szervek kérésére a közbeszerzéssel kapcsolatos .+&fokűf m€gkűJdG#J..

iv.     FEJEZET

8.§
Záró rendelkezések

(1)        Jelen   szabályzat   2017.   szeptember  hó   20   napján   lép   hatályba.   Szabályait   a   2017.
szeptember   hó   20.   napját   követően   indult   közbeszerzési   eljárások   vonatkozásában   kell
alkalmazni.

(2)        Jelen szabályzat alkalmazása során a közbeszerzésekről  szóló 2015. évi cxLIII. törvény
és  e  törvény  végrehajtására  hozott jogszabályi  rendelkezésekben  foglaltakra  figyelemmel  kell
eljámi.


