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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A hatályban lévő, 2016. március 30. napján elfogadott általános közbeszerzési szabályzat 

felülvizsgálatának elvégzése során megállapításra került, hogy a szabályzat több pontjának 

kiegészítése, avagy törlése szükséges tekintettel arra, hogy az elmúlt közel egy évben több 

alkalommal módosításra került a közbeszerzésekről szóló törvény.     

 

A módosítás részben a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó fogalma helyett az ún. 

független vagy nem független felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó fogalmának 

bevezetésével függ össze, miszerint esetünkben nem független felelős akkreditált 

közbeszerzési szaktanácsadóról beszélünk a jegyző vonatkozásában, aki a 

Miniszterelnökséghez benyújtott szakmai tapasztalata igazolása alapján az elmúlt év nyarán a 

Közbeszerzési Hatóság által ismételten nyilvántartásba vételre került és kizárólag az 

önkormányzat részére bonyolíthat le közbeszerzési eljárásokat. A független felelős akkreditált 

közbeszerzési szaktanácsadó szintén nyilvántartásba vett, azonban külső szakember és 

Képviselő-testület jóváhagyása esetén megbízási szerződéssel látja el a szaktanácsadói 

feladatokat.  

 

A szabályzat kiegészítésre került egy új, a 9. számú melléklettel, mely a közbeszerzési 

eljárások felelősségi rendjét és ellenőrzési nyomvonalát részletezi.  

 

Indítványozom a jelen előterjesztéshez csatolt szabályzat tervezet jóváhagyását a jelenleg 

hatályos szabályzat hatályon kívül helyezése mellett.  

 

 

Határozati javaslat:  

 

…./2017. (IV. 12.) számú határozat:  

 

Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 

Általános  Közbeszerzési Szabályzatát az előterjesztésnek megfelelő tartalommal 

jóváhagyja. 

 

Egyidejűleg hatályát veszti a 31/2016. (III. 31.) számú határozattal elfogadott 

szabályzat. 

 

A képviselő-testület felkéri  a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.   

 

Határidő: 2017. április 13. napjától folyamatos 

Felelős: Kötél Krisztina jegyző 

 

 

Nemesvámos, 2017. március 30.  

 

 

                                                             Kötél Krisztina 

                                                             jegyző 
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I.   

A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA 

 

 

I.1. A szabályzat célja 

 

I.1.1. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 27. §-a 

alapján jelen általános közbeszerzési szabályzat (a továbbiakban: szabályzat) célja, hogy 

rögzítse Veszprémfajsz Község Önkormányzata közbeszerzési eljárásai előkészítésének, 

lefolytatásának, belső ellenőrzési rendjének, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont 

személyek, szervezetek felelősségi körét, a közbeszerzési eljárások dokumentálási rendjét, 

valamint az eljárás során hozott döntésekért felelős személyekre, testületekre vonatkozó 

rendelkezéseket.  

 

I.1.2. Veszprémfajsz Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 

ajánlatkérőként meghatározott értékhatárokat elérő értékű közbeszerzési szerződés, illetve 

építési vagy szolgáltatási koncesszió megkötése céljából köteles a Kbt. szerinti közbeszerzési 

vagy koncessziós beszerzési eljárást lefolytatni. A közbeszerzési szerződés megkötésére 

közbeszerzési eljárást, építési vagy szolgáltatási koncesszió megkötésére koncessziós 

beszerzési eljárást kell lefolytatni.  

 

I.1.3. Az önkormányzat a Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pontja alapján minősül ajánlatkérőnek.  

 

 

I.2. A szabályzat hatálya 

 

I.2.1. A szabályzat hatálya kiterjed minden olyan, a Kbt. hatálya alá tartozó – a közbeszerzés 

tárgyát képező és kivételi körbe nem tartozó – árubeszerzésre, építési beruházásra, 

szolgáltatás megrendelésére, valamint építési koncesszióra, szolgáltatási koncesszió 

megrendelésére irányuló szerződés - a Kbt. szerinti - megkötésére (a továbbiakban: 

közbeszerzés), ahol az önkormányzat jár el ajánlatkérőként (mint vevő, megrendelő, megbízó 

stb.) és annak értéke eléri vagy meghaladja a közbeszerzési értékhatárokat.  

 

I.2.2. A szabályzat hatálya kiterjed azon közbeszerzésekre is, ahol az önkormányzat más 

ajánlatkérő által kap meghatalmazást arra, hogy javára ajánlatkérőként közbeszerzési eljárást 

folytasson le.  

 

I.2.3. A szabályzat hatálya kiterjed továbbá azon közbeszerzésekre is, ahol az önkormányzat 

más ajánlatkérőkkel közösen valósít meg közbeszerzést és az önkormányzatot 

meghatalmazzák a közbeszerzési eljárás lefolytatásával.  

 

I.2.4. Mindezeken felül a szabályzat hatálya szintén kiterjed a fentiek körében nem tartozó 

azon beszerzésekre is, amelyekre az önkormányzat a közbeszerzés szabályait önként 

alkalmazza.  

 

I.2.5. Jelen szabályzat nem terjed ki a tervpályázatok lebonyolítására, mivel annak speciális 

szabályai miatt jelen szabályzatban foglaltaktól eltérő szabályokat kell előírni a tervpályázati 

eljárásokról szóló 310/2015. (X. 28.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően. Ezért 

legkésőbb az adott tervpályázati eljárás előkészítését megelőzően kerül sor a konkrét 

tervpályázati eljárás előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzési rendjének, az 

önkormányzat nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, szervezetek felelősségi 
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körének, a közbeszerzési eljárás dokumentálási rendjének, valamint az eljárás során hozott 

döntésekért felelős személyekre, testületekre vonatkozó rendelkezéseknek a meghatározására.  

 

 

II.   

A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA ÉS ÉRTÉKE 

 

 

II.1. A közbeszerzés tárgyai 

 

II.1.1. Közbeszerzésnek minősül a közbeszerzési szerződés, melynek tárgya árubeszerzés, 

építési beruházás vagy szolgáltatás megrendelése lehet, valamint közbeszerzésnek minősül 

továbbá az építési koncesszió, vagy a  szolgáltatási koncesszió Kbt. szerinti megkötése is.  

 

II.1.2. Ha a közbeszerzés többféle beszerzési tárgyat foglal magába, akkor a közbeszerzési 

eljárásra a beszerzés fő tárgya szerinti szabályokat kell alkalmazni.  

 

 

II.2. A közbeszerzés értéke 

 

II.2.1. Az egyes beszerzési tárgyakra meghatározott uniós és nemzeti értékhatárok a 

költségvetési törvényben minden évben meghatározásra kerülnek.  

 

II.2.2. Az adott évre vonatkozó értékhatárok figyelemmel kísérése a jegyző feladata. 

 

II.2.3. A közbeszerzés becsült értékén a közbeszerzés megkezdésekor annak tárgyáért az 

adott piacon általában kért vagy kínált – általános forgalmi adó nélkül számított, a Kbt. 17–

20. §-ában foglaltakra tekintettel megállapított – teljes ellenszolgáltatást kell érteni (a 

továbbiakban: becsült érték).  

 

II.2.4. A teljes ellenszolgáltatásba bele kell érteni az opcionális részt tartalmazó ajánlatkérés 

esetén az opcionális rész értékét is.  

 

II.2.5. Az építési beruházás becsült értéke meghatározásakor figyelemmel kell lenni az építési 

beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki 

szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. 

rendelet  (a továbbiakban: Korm.rendelet) 13. §-ában foglaltakra is.  

 

II.2.6. A közbeszerzés becsült értékébe bele kell számítani az ajánlatkérő által a részvételre 

jelentkezők vagy az ajánlattevők részére fizetendő díjat és kifizetést (jutalékot) is, 

amennyiben az ajánlatkérő teljesít ilyen jellegű kifizetést a részvételre jelentkezők, az 

ajánlattevők részére.  

 

II.2.7. A közbeszerzés becsült értékébe az építési beruházásoknál alkalmazható tartalékkeretet 

is be kell számítani.  

 

II.2.8. Az építési vagy szolgáltatási koncesszió becsült értéke a közbeszerzés megkezdésekor 

a koncessziós jogosult által a szerződés időtartama alatt várható, a koncesszió tárgyát képező 

építési beruházásból, illetve szolgáltatás megrendelésből, valamint az ezekhez kapcsolódó 

árubeszerzésekből származó teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétel. 

 

II.2.9. Az egyes beszerzési tárgyakra vonatkozó becsült értékek meghatározásának módját a 
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Kbt. 17-20. §-ai tartalmazzák. A jegyző feladata ezen rendelkezések figyelembevételével a 

beszerzések becsült értékének meghatározása céljából a szükséges vizsgálat elvégzése és 

eredményének részletes dokumentálása.   

  

 

II.3. Az alkalmazandó eljárásrend 

 

II.3.1. A Kbt. uniós és nemzeti eljárásrendet különböztet meg, miszerint az uniós 

értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzésekre az unós eljárásrendet, azaz a 

Kbt. Második Részét, míg a nemzeti értékhatárt elérő vagy meghaladó, de az uniós értékhatár 

alatti értékű közbeszerzésekre a nemzeti eljárásrendet, azaz a Kbt. Harmadik Részét 

alkalmazva kell eljárni kivéve, ha a Kbt. másként rendelkezik.  

 

II.3.2. Az egybeszámítási kötelezettség érvényesítése, valamint az alkalmazandó eljárásrend 

meghatározása a jegyző feladata.  

 

      

III.   

AJÁNLATKÉRŐRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉS A 

FELELŐSSÉG RENDJE 

 

 

III.1. Ajánlatkérő 

 

III.1.1. Az önkormányzat ajánlatkérőként köteles a Kbt. hatálya alá tartozásáról, valamint 

adataiban bekövetkezett változásokról a Közbeszerzési Hatóságot értesíteni a Kbt. hatálya alá 

kerüléséről, illetve a változástól számított 30 napon belül. A bejelentési kötelezettség a 

jegyzőt terheli. 

 

III.1.2. Ha más ajánlatkérő vagy közös ajánlatkérők maguk közül kiválasztva 

meghatalmazzák az önkormányzatot, hogy javára / javukra a szükséges közbeszerzési eljárást 

folytassa le, akkor a meghatalmazást megállapodásban kell rögzíteni, melyet Veszprémfajsz 

Község Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) hagy jóvá.  

 

III.1.3. A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok 

elkészítése, az ajánlatok értékelése során és az eljárás más szakaszában az önkormányzat 

nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyeknek és szervezeteknek együttesen 

rendelkezniük kell a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai, közbeszerzési, jogi és pénzügyi – 

szakértelemmel.  

 

III.1.4. A részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló, valamint árubeszerzés 

és szolgáltatás megrendelése esetén az uniós értékhatárt meghaladó, építési beruházás esetén 

az ötszázmillió forintot meghaladó értékű közbeszerzési eljárásban felelős akkreditált 

közbeszerzési szaktanácsadót kell bevonni. 

 

 

III.2. Bírálóbizottság 

 

III.2.1. A III.1.3. pontban meghatározott szakértelemmel együttesen rendelkező 

bírálóbizottság állandó tagjai: a jegyző, mint a bírálóbizottság elnöke, a műszaki - igazgatási 

ügyintéző, valamint a gazdasági vezető, mint a bírálóbizottság tagjai.  

Építési beruházás esetén a Korm.rendelet 4. §-ában foglaltaknak megfelelően a három tagú 

bírálóbizottság további egy teljes jogú taggal bővül – megbízási szerződés keretében –, aki a 



 8 

konkrét építési beruházás tárgyában az adott szakterületen szerzett szakirányú felsőfokú 

végzettséggel rendelkezik.  

 

III.2.2. Amennyiben az I.2.2. pont alapján folytat le az önkormányzat közbeszerzési eljárást, 

akkor a meghatalmazó ajánlatkérő minimum 1 maximum 3 teljes jogú tagot delegálhat a 

bírálóbizottságba a III.2.1. pont szerinti állandó tagok mellé.  

 

III.2.3. Amennyiben a közös ajánlatkérők maguk közül kiválasztva meghatalmazzák az 

önkormányzatot a közbeszerzési eljárás lefolytatásával, akkor valamennyi ajánlatkérő 

delegálhat a bírálóbizottságba minimum 1 maximum 3 teljes jogú tagot a III.2.1. pont szerinti 

állandó tagok mellé. 

 

III.2.4. A képviselő-testület a bírálóbizottságba kizárólag tanácskozási joggal rendelkező 

további személyeket delegálhat figyelemmel a III.2.1. -  III.2.3. pontokban foglaltakra is.   

 

III.2.5. A III.2.4. pont szerint delegálható kizárólag tanácskozási joggal rendelkező tagok 

száma maximum 5 fő lehet.  

 

III.2.6. A kizárólag tanácskozási joggal rendelkező tagok lehetnek például – ha szükséges - a 

speciális szakértelemmel rendelkező személyek, az önkormányzat jogi képviselője, képviselő-

testület tagja, stb.  

 

III.2.7. A bírálóbizottság végzi szükség esetén:  

- a hiánypótlással, felvilágosítás és indokolás kéréssel és megadásával kapcsolatos 

feladatokat,  

- az alkalmasság/alkalmatlanság, az ajánlat érvényességének/érvénytelenségének vizsgálatát, 

- az eljárásból való kizárás szükségességének megállapítását, valamint  

- az érvényes ajánlatok értékelési szempont szerinti értékelését. 

 

Vizsgálja továbbá: 

- a felhívás visszavonásának vagy módosításának szükségességét,  

- az ajánlattételi és/vagy részvételi határidő módosításának szükségességét,  

- a közbeszerzési dokumentumok módosításának szükségességét,  

- vitarendezés esetén az önkormányzat álláspontját,  

- jogorvoslati eljárás kezdeményezésének lehetőségét, és a jogorvoslati eljárás során 

szükségessé váló döntéseket, 

- szerződés módosításának, megszüntetésének szükségességét. 

 

III.2.8. A bírálóbizottság írásbeli szakvéleményt és indokolással ellátott döntési javaslatot 

készít a közbeszerzési eljárásban döntéshozó képviselő-testület részére. 

 

III.2.9. A bírálóbizottság munkájáról a bizottság elnöke jegyzőkönyvet készít, melynek 

mellékletét képezik a tagok indokolással ellátott bírálati lapjai.   

 

III.2.10. A bírálóbizottság ügyrendjét az 1. melléklet tartalmazza.   

 

 

III.3. Képviselő-testület 

 

III.3.1. Közbeszerzésekkel kapcsolatosan felmerülő kérdésekben a képviselő-testület jogosult 

döntést hozni.  

Ilyen döntések lehetnek: 

- az I.2.2. és az I.2.3. pontok szerinti meghatalmazás, 
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- a III.1.2. pont szerinti megállapodás jóváhagyása,  

- az adott eljárás megindítására vonatkozó döntés, melyhez kapcsolódóan:  

 

o az alkalmazandó eljárás fajtájának meghatározása,  

o az eljárást megindító felhívás megküldése kapcsán az ajánlattevők körének 

megválasztása,  

o adott esetben a keretszám meghatározása,  

o részajánlattételi lehetőség biztosítása,  

o a tartalékkeret biztosítása,  

o az előleg összegének meghatározása,  

o nemzeti eljárásrendben lebonyolítandó közbeszerzési eljárásban történő Kbt. 

114. § (11) bekezdés szerinti részvételi jog fenntartása,  

o az értékelés szempontjának kiválasztása,  

o előírható nem kötelező kizáró okok és az alkalmassági követelmények 

meghatározása,  

o az ajánlati biztosíték meghatározása a felhívás és a közbeszerzési 

dokumentumok jóváhagyásával összefüggésben. 

 

- a bírálóbizottság kizárólag tanácskozási joggal rendelkező tagjaira vonatkozó döntés, 

- a III.2.1. pont szerinti további egy fő teljes jogú bírálóbizottsági tag megbízása,  

- külső felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó megbízása,  

- beruházás-bonyolító megbízására vonatkozó döntés,  

- az éves összesített közbeszerzési terv és esetleges módosításainak jóváhagyása,  

- az éves statisztikai összegezés elfogadása, 

- jelen általános közbeszerzési szabályzat elfogadása, módosítása, továbbá speciális 

konkrét eljárásra vonatkozó egyedi közbeszerzési szabályzat elfogadása és adott 

esetben szükséges módosítása.  

 

III.3.2. A III.3.1. pontban foglaltakon felül a közbeszerzési eljárás során a bírálóbizottság 

döntési javaslatai figyelembevételével a képviselő-testület hozza meg az alábbi szükséges 

döntéseket:  

- felhívás visszavonása vagy módosítása,  

- az ajánlattételi és/vagy részvételi határidő módosítása,  

- a közbeszerzési dokumentumok módosítása,  

- az eljárás eredménytelenségéről szóló döntés,  

- ajánlat érvénytelenné nyilvánítása,  

- ajánlattevő kizárása,  

- alkalmatlanság megállapítása,  

- döntés az eljárás nyerteséről, adott esetben a második legkedvezőbb ajánlattevőről,  

- vitarendezés esetén az álláspontjáról,  

- jogorvoslati eljárás kezdeményezéséről, abban való részvétel esetén a szükséges jogi 

képviselet igénybevételéről,  

- szerződés módosításáról, felbontásáról, valamint   

- a jogorvoslati eljárás során szükségessé váló döntéseket is a képviselő-testület hozza 

meg. 

 

III.3.3. A képviselő-testület konkrét közbeszerzési eljárást lezáró döntéshozatal esetén (a  

nyertesre, adott esetben a nyertest követő legkedvezőbb ajánlatot tevőre vonatkozó döntés, az 

eljárás eredménytelenné nyilvánítására vonatkozó döntéshozatal esetén) név szerinti szavazást 

alkalmaz.  

 

III.3.4. A képviselő-testület a bírálóbizottság döntési javaslatával nem megegyező döntést is 

hozhat, azonban ennek esetleges jogi és egyéb következményét vállalnia kell.  
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III.4. Jegyző 

 

III.4.1. A jegyző feladata a közbeszerzésekhez kapcsolódó valamennyi jogszabály 

figyelemmel kísérése, szükség esetén a változásoknak megfelelő aktualizálás kezdeményezése 

jelen szabályzatot érintően.  

 

III.4.2. Adott költségvetési évre vonatkozóan meghatározza az önkormányzat beszerzései 

vonatkozásában hány és milyen tárgyú közbeszerzés lebonyolítása szükséges a II.2. és a II.3. 

pontokban, valamint a Kbt.-ben foglaltak szerint.    

 

III.4.3. A vonatkozó jogszabályok által előírt általános adatszolgáltatás, dokumentumok 

elkészítése és adott esetben megküldése és más állami szervek tájékoztatása mellett 

közreműködik a konkrét közbeszerzési eljárás előkészítésében, ellátja a bírálóbizottság 

elnökének feladatait, végig kíséri az eljárás eredményeként megkötött szerződést mind a két 

fél általi teljesítéséig.  

 

III.4.4. A becsült érték meghatározása céljából szükséges – a Kbt. szerinti - külön vizsgálatot 

és eredményének dokumentálását a jegyző végzi el.  

 

III.4.5. A felhívás és a közbeszerzési dokumentumok elkészítése, a bírálóbizottság 

munkájával összefüggő adminisztrációs feladatok ellátása, az eljárás teljes körű 

dokumentálása, a szükséges hirdetmények feladása és elkészítése, valamint az 

összeférhetetlenség vizsgálata, továbbá a közbeszerzéshez kapcsolódó útmutatók, ajánlások, 

tájékoztatók változásainak folyamatos nyomon követése is a jegyző feladatai közé tartozik.  

 

 

III.5. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 
 

III.5.1. A részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló, valamint árubeszerzés 

és szolgáltatás megrendelése esetén az uniós értékhatárt meghaladó, építési beruházás esetén 

az ötszázmillió forintot meghaladó értékű közbeszerzési eljárásban felelős akkreditált 

közbeszerzési szaktanácsadót kell bevonni. 

 

III.5.2. A jegyző regisztrált nem független felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó.  

  

III.5.3. Ha a közbeszerzés tárgya, sajátossága, nagyságrendje, bonyolultsága különleges 

szakértemet igényel vagy fokozott felelősséggel jár, a képviselő-testület – Veszprémfajsz 

Község Polgármestere (a továbbiakban: polgármester) javaslatára - külső személyt / 

szervezetet, azaz külső független felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót kérhet meg 

az eljárás lebonyolítása (felhívás, közbeszerzési dokumentum elkészítése, az eljárás 

lefolytatása) céljából.  

 

III.5.4. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó ellenjegyzéssel köteles ellátni  

- a közbeszerzési eljárást megindító felhívást, 

- a közbeszerzési dokumentumokat, 

- a bontási jegyzőkönyve(ke)t, 

- az összegezést. 

 

III.5.5. A külső független felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóval megbízási 

szerződést kell kötni. 
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III.5.6. A tanácsadó tevékenységére vonatkozó szabályokat felelős akkreditált közbeszerzési 

szaktanácsadói tevékenységéről szóló 14/2016. (V. 25.) MvM rendelet tartalmazza.      

 

 

III.6. A beruházás-bonyolító 

 

III.6.1. A Korm.rendelet 5. §-a alapján, az abban rögzített feladatok ellátására az 

önkormányzat beruházás-bonyolítót alkalmazhat az építési beruházás megvalósításának 

koordinálása céljából. 

 

III.6.2. A képviselő-testület által jóváhagyott megbízás esetén a beruházás-bonyolítóval 

megbízási szerződést kell kötni.    

 

 

III.7. Az összeférhetetlenségre vonatkozó rendelkezések 

 

III.7.1. Az önkormányzat közbeszerzési eljárásai vonatkozásában minden szükséges 

intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az összeférhetetlenséget és a verseny 

tisztaságának sérelmét eredményező helyzetek kialakulását elkerülje. 

 

III.7.2. Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az 

ajánlatkérő nevében olyan személy vagy szervezet – ideértve a közbeszerzési szolgáltatótól, 

valamint az általa foglalkoztatott alkalmazottakat is -, amely funkcióinak pártatlan és 

tárgyilagos gyakorlására bármely okból, így különösen gazdasági érdek vagy más érdek vagy 

az eljárásban részt vevő gazdasági szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem képes.  

 

III.7.3. Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre 

jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként, 

akivel szemben fennállnak a  Kbt. 25. § (3) – (4) bekezdésében foglaltak.  

 

III.7.4. A jegyző az eljárás előkészítésébe bevont személy vagy szervezet figyelmét felhívja 

arra, hogy ha a Kbt. 25. § (3)- (4) bekezdés alapján – különösen az általa megszerzett többlet-

információkra tekintettel – a közbeszerzési eljárásban való részvétele összeférhetetlenséget 

eredményezne.   

 

III.7.5. Az önkormányzat nevében eljáró és az önkormányzat által az eljárással vagy annak 

előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet (különösen: felelős 

akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, beruházás-bonyolító, az önkormányzat valamennyi 

ügyintézője, aki az eljárás előkészítésében, lebonyolításában részt vesz, a bírálóbizottság 

tagjai és elnöke, a képviselő-testület, a polgármester, a külső szakember, aki ajánlattevőként, 

alvállalkozóként, részvételre jelentkezőként vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő 

szervezet lehetne) adott eljárásban írásban nyilatkozik, hogy vele szemben fennáll-e a Kbt. 25. 

§-a szerinti összeférhetetlenség. Az összeférhetetlenségi nyilatkozatot a 2. számú melléklet 

tartalmazza.  

 

III.7.6. A III.7.5. pont szerinti külső szakemberek, akik az eljárásban vagy annak 

előkészítésével kapcsolatban tevékenykednek, az összeférhetetlenségi nyilatkozaton felül 

távolmaradási nyilatkozatot is tesznek. A távolmaradási nyilatkozatot a 3. számú melléklet 

tartalmazza.  
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IV.  

 A KÖZZÉTÉTEL, AZ ADATSZOLGÁLTATÁS ÉS A KÖZBESZERZÉSI TERVEZÉS 

SZABÁLYAI 

 

 

IV.1. A közzététel és adatszolgáltatás szabályai 

 

IV.1.1. A Kbt. 37. §-ában felsorolt dokumentumokat hirdetmény útján kell közzétenni. 

 

IV.1.2. A hirdetmény elkészítéséről a jegyző gondoskodik, továbbá az ő feladata az 

alkalmazandó hirdetménymintákra, kötelező tartalmi elemeikre és a hirdetmények 

megküldésére, ellenőrzésére és az ellenőrzés díjára, feladására, valamint közzététel rendjére 

vonatkozó részletes szabályokat tartalmazó jogszabály és változásainak folyamatos 

figyelemmel kísérése is.  

 

IV.1.3. A hirdetményt a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, 

ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi 

elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM 

rendeletben (a továbbiakban: MvM rendelet) meghatározott elektronikus úton és módon a 

jegyző küldi meg a Közbeszerzési Hatóságnak.   

 

IV.1.4. A hirdetmény-ellenőrzési díjat a Közbeszerzési Hatóság részére az önkormányzat 

gazdasági szervezete utalja át a polgármester írásbeli, a gazdasági vezetőnek címzett 

megkeresésére legkésőbb a megkeresés kézhezvételét követő munkanapon. A megkeresés 

elkészítése a jegyző feladata.  

 

IV.1.5. A IV.1.4. pont szerinti megkeresés tartalmazza az MvM rendeletnek megfelelően a 

konkrét közbeszerzési eljárás tárgyának pontos megnevezését, a hirdetmény jellegét, továbbá 

a hirdetmény-ellenőrzési díj pontos összegét.  

 

IV.1.6. A IV.1.5. pont szerinti díj befizetését igazoló bizonylatot az átutalás napján vagy 

legkésőbb az azt követően munkanapon a gazdasági vezető átadja a jegyzőnek.  

 

IV.1.7. Az önkormányzat ajánlatkérőként a Kbt. 43. §-a szerinti adatokat, információkat, 

dokumentumokat teszi közzé a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési 

Adatbázisban (a továbbiakban: Adatbázis) – amennyiben az Adatbázisban való közzététel 

valamely okból nem lehetséges az önkormányzat hivatalos honlapján 

(www.veszpremfajsz.hu) - a Kbt. ugyanezen §-ában meghatározott időtartamig. Az adatok, 

információk és dokumentumok közzétételéért a jegyző felel.  

 

 

IV.2. A közbeszerzési terv 

 

IV.2.1. Az önkormányzat a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves 

összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) készít az adott évre 

tervezett közbeszerzéseiről.  

 

http://www.veszpremfajsz.hu/
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IV.2.2. A közbeszerzési terv elkészítése előtt is indítható közbeszerzési eljárás, melyet a 

tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell.  

 

IV.2.3. A jegyző által elkészített közbeszerzési tervet és esetleges módosításait a képviselő-

testület hagyja jóvá. 

 

IV.2.4. A jegyző köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy a jogszabályban az ajánlatkérő 

ellenőrzésére feljogosított szervek kérésére – a polgármester tájékoztatása mellett - a 

közbeszerzési tervet megküldeni.  

 

IV.2.5. A jegyző gondoskodik a közbeszerzési terv legalább 5 évig történő megőrzéséről.  

 

IV.2.6. A közbeszerzési terv nyilvános, az önkormányzat honlapján (www.veszpremfajsz.hu), 

valamint a Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal (8248 Nemesvámos, Fészek u. 7.) I. 

emeleti, 6. számú hivatalos helyiségében munkanapokon, munkaidő alatt megtekinthető, 

melyről a jegyző gondoskodik. 

 

IV.2.7. A közbeszerzési tervnek az Adatbázisban – amennyiben az Adatbázisban való 

közzététel valamely okból nem lehetséges az önkormányzat honlapján 

(www.veszpremfajsz.hu) - a tárgyévet követő évre vonatkozó közbeszerzési terv 

Adatbázisban / honlapon történő közzétételéig kell elérhetőnek lennie, melyről a jegyző 

gondoskodik. 

 

IV.2.8. A közbeszerzési terv alkalmazandó mintáját a 4. számú melléklet tartalmazza, mely 

megfelel a Kbt. 42. §-a szerinti közbeszerzési terv tartalmáról szóló a Közbeszerzési Hatóság 

Elnökének 2013. szeptember 20-án megjelent (Közbeszerzési Értesítő 2013. évi 111. szám) 

tájékoztatójában foglaltaknak. 
 

 

IV.3. Éves statisztikai összegezés 

 

IV.3.1. Az MvM rendeletben foglaltak szerint az ajánlatkérőnek az éves beszerzéseiről éves 

statisztikai összegezést kell készítenie, amelyet a tárgyévet követő év május 31. napjáig meg 

kell küldenie a Közbeszerzések Hatóságának. A jegyző által elkészített éves statisztikai 

összegezést a képviselő-testület hagyja jóvá, ezt követően a Közbeszerzési Hatóság részére 

történő megküldéséről is a jegyző gondoskodik.   

 

IV.3.2. Az éves statisztikai összegezésnek az Adatbázisban – amennyiben az Adatbázisban 

való közzététel valamely okból nem lehetséges az önkormányzat honlapján 

(www.veszpremfajsz.hu) - 5 évig elérhetőnek kell lennie, melyről a jegyző gondoskodik.    

 

 

V.   

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS DOKUMENTÁLÁSA ÉS A KAPCSOLATTARTÁS 

SZABÁLYAI 

 

 

V.1. A dokumentálás szabályai 

 

V.1.1. Minden egyes közbeszerzési eljárást – annak előkészítésétől az eljárás alapján 

megkötött szerződés teljesítéséig terjedően – írásban dokumentálni kell, melyről a jegyző 

gondoskodik.  

 

http://www.veszpremfajsz.hu/
http://www.veszpremfajsz.hu/
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V.1.2. A közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával kapcsolatban keletkezett összes 

iratot a közbeszerzési eljárás lezárulásától, a szerződés teljesítésével kapcsolatos összes iratot 

a szerződés teljesítésétől számított 5 évig meg kell őrizni, mely a jegyző feladata.  

 

V.1.3. Ha a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indul, az iratokat annak - 

bírósági felülvizsgálat esetén a felülvizsgálat – jogerős befejezéséig, de legalább 5 évig kell 

megőrizni, melyről a jegyző gondoskodik.  

 

V.1.4. A közbeszerzési eljárások iratai egymástól elkülönítetten, zárt fémszekrényben 

kerülnek megőrzésre a Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: hivatal) 

I. emelet 6. számú hivatalos helyiségében. A fémszekrény kulcsához a jegyző és a gazdasági 

vezető fér hozzá. 

 

V.1.5. A Közbeszerzési Hatóság vagy jogszabályban feljogosított más szervek kérésére a 

közbeszerzéssel kapcsolatos iratok megküldése, helyszíni ellenőrzés esetén rendelkezésre 

bocsájtása vagy részükre elektronikus úton történő hozzáférés biztosítása a jegyző feladata.  

 

V.1.6. A közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabályok változásainak folyamatos figyelemmel 

kísérése és amennyiben – ennek következtében – szükséges jelen szabályzat aktualizálásának, 

módosításának kezdeményezése szintén a jegyző feladata.  

 

V.1.7. A jegyző által kezdeményezett és elkészített jelen szabályzatot érintő módosításokat a 

képviselő-testület hagyja jóvá.  

 

 

V.2. A kapcsolattartás szabályai  

 

V.2.1. Ajánlatkérő önkormányzat és a gazdasági szereplők közötti minden nyilatkozattétel – 

ha a Kbt.-ből más nem következik – írásban történik.  

 

V.2.2. Az adott közbeszerzési eljárás előkészítése során a jegyző, a műszaki- igazgatási 

ügyintéző és a gazdasági vezető - valamint amennyiben szükséges külső szakember - között a 

közbeszerzési eljárás előkészítéséhez szükséges dokumentumok összeállításával, 

elkészítésével kapcsolatos munka vonatkozásában a kapcsolattartás – ha szükséges - 

feljegyzések formájában vagy szervezeten belüli e-mail levelezés formájában történik.  

 

V.2.3. Amennyiben részben vagy egészben támogatásból valósul meg a közbeszerzés, akkor a 

támogatást nyújtó szervezettel vagy az általa kijelölt szervezettel, személlyel a közbeszerzés 

előkészítése, illetőleg lebonyolítása során a kapcsolattartást a polgármester által kijelölt 

személy és / vagy a jegyző bonyolítja e-mailen, illetve személyesen vagy telefonon keresztül.  

 

V.2.4. Az V.2.3. pont szerinti személyesen vagy telefonon történő kapcsolattartás folyamán 

keletkező fontos információkat a polgármester által kijelölt személy és / vagy a jegyző 

feljegyzés formájában dokumentálja.  

 

V.2.5. Az V.2.3. és az V.2.4. pontok szerinti e-mailen történő levelezésnek – amennyiben 

indokolt - kinyomtatott változatban rendelkezésre kell állnia a közbeszerzési eljárás előkészítő 

dokumentumai között, melyről a jegyző gondoskodik. 

 

 

VI.   

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK SZABÁLYAI 
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VI.1.Az eljárás előkészítése, megindítása 

 

 

VI.1.1. Az önkormányzat éves közbeszerzési tervében és költségvetésében foglaltakkal 

összhangban a képviselő-testület jogosult döntést hozni adott közbeszerzési eljárás 

előkészítéséről, megindításáról a jegyző által elkészített előterjesztések alapján. 

 

VI.1.2. A képviselő-testület vagy a közbeszerzési terv / módosítása megvitatásakor vagy a 

konkrét közbeszerzési eljárás szükségessége megvitatásakor dönti el a jegyző által készített 

előterjesztés alapján, hogy melyik eljárásfajtát kívánja alkalmazni figyelemmel a Kbt. 

előírásaira.  

 

VI.1.3. A jegyző által készített előterjesztés tartalmazza a  

- részajánlattételi lehetőség biztosítására,  

- a tartalékkeret biztosítására,  

- az előleg összegének meghatározására,  

- nemzeti eljárásrendben lebonyolítandó közbeszerzési eljárásban történő Kbt. 114. § 

(11) bekezdés szerinti részvételi jog fenntartására,  

- az értékelés szempontjának kiválasztására,  

- a kötelező és az előírható nem kötelező kizáró okok és az alkalmassági követelmények 

előírására,  

- az ajánlati biztosíték meghatározására vonatkozó, 

- továbbá a Kbt. és a kapcsolódó rendeletek, más adott esetben szükséges jogszabályok 

által előírt speciális rendelkezéseket, javaslatokat. 

 

VI.1.4. A VI.1.3. pont szerinti előterjesztés képviselő-testület által történő megvitatásakor a 

polgármester írásban, vagy szóban tesz javaslatot – adott esetben - az eljárást megindító 

felhívás megküldése kapcsán az alkalmasnak ítélt ajánlattevők körére vonatkozóan a Kbt. 

kapcsolódó rendelkezései figyelembevételével.   

 

VI.1.5. Az adott közbeszerzési eljárás megindítására vonatkozó képviselő-testületi döntést 

követően – amennyiben szükséges  - a jegyző gondoskodik a Kbt. 113. § -ában foglaltaknak 

megfelelően a megindítandó eljárásról szóló összefoglaló tájékoztatás Közbeszerzési Hatóság 

részére történő megküldéséről. Ezen eljárás típus alkalmazásakor a VI.1.5. pont szerint 

javasolt ajánlattevők mellett mindazoknak a gazdasági szereplőknek is meg kell küldeni az 

eljárást megindító felhívást, akik az önkormányzatnál az eljárás iránti érdeklődésüket jelezték.    

 

VI.1.6. Az eljárást megindító felhívásban vagy a további közbeszerzési dokumentumokban 

meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó közbeszerzési műszaki leírást (a 

továbbiakban: műszaki leírás) a Kbt. 58. §-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az 

alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás 

meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm.rendeletben (a továbbiakban: 

321/2015. Korm.r.) foglaltaknak megfelelően.  

 

VI.1.7. A műszaki leírás összeállítása a műszaki-igazgatási ügyintéző feladata, aki vagy 

önállóan vagy - amennyiben szükséges - speciális szakértelemmel rendelkező külső 

szakember segítségével készíti el azt a Kbt., a Korm.rendelet, valamint a 321/2015. Korm.r. 

vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően.  

 

VI.1.8. A műszaki leírást a műszaki-igazgatási ügyintéző a jegyző rendelkezésére bocsátja a 

közbeszerzési dokumentumok összeállítása érdekében.  
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VI.2. Az eljárást megindító felhívás, a közbeszerzési dokumentumok  

 

VI.2.1. A felhívás tartalmát a Kbt., a vonatkozó rendeletek és az MvM rendelet előírásai 

szerint – a képviselő-testület adott eljárás megindítására vonatkozó meghozott döntésének 

megfelelően - kell a jegyzőnek vagy a külső független felelős akkreditált közbeszerzési 

szaktanácsadónak elkészítenie. 

 

VI.2.3. Amennyiben az önkormányzat az I.2.2. pont alapján más ajánlatkérő javára bonyolít 

le közbeszerzési eljárást, akkor  az eljárást megindító felhívásra, közbeszerzési 

dokumentumokra vonatkozó – a jegyző vagy a külső felelős akkreditált közbeszerzési 

szaktanácsadó által összeállított - előterjesztés véleményezésre megküldésre kerül a más 

ajánlatkérő részére, amely a jóváhagyását követően kerül a képviselő-testület elé és csak ezt 

követően indítja meg az eljárást az önkormányzat a felhívás közzétételével / megküldésével.    

 

VI.2.4. Amennyiben az önkormányzat az I.2.3. pont alapján bonyolít le közbeszerzési eljárást, 

akkor a jegyző vagy a külső független felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó az 

általa összeállított az eljárást megindító felhívásra, közbeszerzési dokumentumokra vonatkozó 

előterjesztést véleményezésre megküldi az önkormányzaton túli közös ajánlatkérő(k) részére 

és csak egyetértés esetén hagyja jóvá azt a képviselő-testület  és indítja meg az eljárást a 

felhívás közzétételével / megküldésével.    

 

VI.2.5. A felhívás, a közbeszerzési dokumentumok, a szerződéstervezet VI. 2.3. és VI.2.4. 

pontok szerinti megküldéséről és az esetleges észrevételeknek megfelelő módosításról a 

jegyző vagy a külső felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó gondoskodik.   

 

VI.2.6. Amennyiben az ajánlati felhívást, ajánlattételi felhívást, részvételi felhívást közzé kell 

tenni, akkor azt az uniós eljárásrendben lebonyolított közbeszerzési eljárás esetén az Európai 

Unió Hivatalos Lapjában és a hirdetmények elektronikus napilapjában (a továbbiakban: TED-

adatbank), nemzeti eljárásrendben lefolytatott közbeszerzési eljárás esetén pedig a 

„Közbeszerzési Értesítő – a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapjá”-ban kell megjelentetni 

az MvM rendeletben foglaltaknak megfelelően, melyről a jegyző vagy a külső független  

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó gondoskodik.   

 

VI.2.7. Ha az eljárást megindító felhívást nem kell közzétenni, akkor az ajánlattevők részére 

történő megküldéséről is a jegyző vagy a külső független felelős akkreditált közbeszerzési 

szaktanácsadó gondoskodik.  

 

VI.2.8. A Kbt. 39. § (1) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokat a gazdasági 

szereplők számára elektronikus úton, - a regisztrálási adatok megkérésének kivételével – 

korlátlanul és teljes körűen térítésmentesen hozzáférhetővé kell tenni. A kivételi eseteket a 

Kbt. 39. § (2) bekezdése tartalmazza. Az elektronikus úton történő, korlátlan és teljes körű 

térítésmentesen hozzáférhetőség biztosítása a jegyző felelőssége, melyben az önkormányzat 

informatikai rendszerét kezelő vállalkozás szakembere(i) segíti(k).  

 

VI.2.9. A felhívás visszavonására vagy módosítására, az ajánlattételi és/vagy részvételi 

határidő módosítására, a közbeszerzési dokumentumok módosítására vonatkozó képviselő-

testületi döntések meghozatalára a jegyző vagy a külső független felelős akkreditált 

közbeszerzési szaktanácsadó által összeállított előterjesztés alapján kerül sor. 

 

 

VI.3. A kiegészítő tájékoztatás 
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VI.3.1. A kiegészítő tájékoztatás kérésére és a válasz megadására vonatkozó határidőket a 

Kbt. szabályozza.  

 

VI.3.2. Amennyiben a kiegészítő tájékoztatás konzultáció, helyszíni bejárás, helyszín 

megtekintés formájában kerül biztosításra, akkor erről a jegyző jegyzőkönyvet készít, melyet 

a konzultáció napjától számított 5 napon belül megküld vagy elektronikusan hozzáférhetővé 

tesz valamennyi gazdasági szereplőnek.  

 

VI.3.3. A VI.3.2. pont szerinti konzultáción, helyszíni bejáráson, helyszín megtekintésen a 

közbeszerzési eljárás előkészítésében részt vevő személyek vesznek részt az önkormányzat 

képviseletében.  

 

 

VI.4. Az ajánlatok benyújtására és felbontására vonatkozó szabályok 

 

VI.4.1. Az ajánlatok, részvételi jelentkezések csomagolása nem kerül felbontásra, hanem a 

jegyző gondoskodik azok zárt fémszekrényben történő megőrzésükről az ajánlattételi 

határidő, részvételi határidőig lejárásáig.  

 

VI.4.2. Az ajánlatokat, részvételi jelentkezéseket tartalmazó iratok felbontását az ajánlattételi, 

részvételi határidő lejártának időpontjában kezdi meg a bírálóbizottság a polgármester és / 

vagy adott esetben a külső független felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

közreműködésével.  

 

VI.4.3. A bontás mindaddig tart, amíg a határidő lejártáig benyújtott összes ajánlat, részvételi 

jelentkezés felbontásra nem kerül.  

 

VI.4.4. A határidő után beérkezett ajánlat, részvételi jelentkezés csomagolása az ajánlattevő, 

részvételre jelentkező személyének megállapítása céljából felbontásra kerül, melyről külön 

jegyzőkönyv készül, melyet az összes – beleértve az elkésett – ajánlattevőnek, részvételre 

jelentkezőnek meg kell küldeni. A jegyzőkönyv mintáját az 5. számú melléklet tartalmazza. A 

jegyzőkönyv készítés és megküldése a bírálóbizottság elnökének feladata.  

 

VI.4.5. Az ajánlatok felbontásánál a bírálóbizottság tagjai, a polgármester, adott esetben a 

külső független felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, továbbá az ajánlattevők, 

valamint az általuk meghívott személyek, illetőleg ha a közbeszerzés támogatásból valósul 

meg, akkor a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, valamint személyek 

vannak jelen.  

 

VI.4.6. Az ajánlatok / végleges ajánlatok felbontásának megkezdésekor a bírálóbizottság 

elnöke / a polgármester ismertetheti a közbeszerzés becsült értékét és a szerződés 

teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét részajánlat-tétel biztosítása esetén 

részenként.  

 

VI.4.7. Az ajánlatok felbontása véletlenszerű sorrendben történik, melyet a polgármester / a 

bírálóbizottság elnöke végez oly módon, hogy minden egyes ajánlat esetén meggyőződik a 

csomagolás sértetlenségéről továbbá, hogy a rajta szereplő szöveg megfelel-e a felhívásban 

előírtaknak. Majd a felbontást követően ismerteti a csomag tartalmát, úgy mint hány ajánlati, 

részvételi példány került benyújtásra, van-e eredeti, másolati példány, egyéb tartalom pl.: cd 

lemez, stb.  
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VI.4.8. Amennyiben nincs egyértelműen megjelölve – amennyiben releváns - az ajánlaton, 

részvételre jelentkezésen, hogy melyik az eredeti példány, akkor a bontást végző polgármester 

/ a bírálóbizottság elnöke megkísérli megállapítani, hogy melyik az eredeti példány. Ha 

sikerül megállapítani az eredeti példányt, akkor azt, ha nem, akkor egy tetszőleges példányt 

„eredeti” megjelöléssel lát el.  

 

VI.4.9. Ha az ajánlat, részvételi jelentkezés nincs a felhívásban foglaltaknak megfelelően 

összefűzve, akkor ezt a bírálóbizottság két tagja a jelenlévők előtt összefűzi vagy az 

összefűzést kiegészíti. Az összefűzést leragasztó matricát a bírálóbizottság elnöke / a 

bírálóbizottság egyik tagja  / az érintett ajánlattevő – ha jelen van – jogosult lepecsételni és 

aláírni.  

 

VI.4.10. A polgármester / bírálóbizottság elnöke ismerteti az ajánlattevő nevét, címét 

(székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb számszerűsíthető adatokat, amelyek az 

értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek, míg a részvételi jelentkezések felbontásakor 

a részvételre jelentkező nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét) ismerteti.  

 

VI.4.11. Fenti adatokat az ajánlatban, részvételi jelentkezésben elhelyezett – a közbeszerzési 

dokumentumokban kért - felolvasólap tartalmazza.  

 

VI.4.12. Amennyiben felolvasólapot nem tartalmaz az ajánlat, részvételi jelentkezés, akkor a 

polgármester /a bírálóbizottság elnöke az ajánlatból, részvételi jelentkezésből ismerteti a 

szükséges adatokat.  

 

VI.4.13. Ha az ajánlat bontásán egy - ott jelenlévő VI.7.6. pont szerinti – személy kéri, az 

ajánlat ismertetését követően azonnal lehetősége van arra, hogy betekinthessen a 

felolvasólapba. 

 

VI.4.14. Amennyiben az összes ajánlat, részvételi jelentkezés felbontása megtörtént, a 

polgármester / a bírálóbizottság elnöke megköszöni a jelenlévők részvételét, és lezárja a 

bontási eljárást.  

 

VI.4.15. A beadott ajánlatok, részvételi jelentkezések felbontásáról és a felolvasott adatok 

ismertetéséről a bírálóbizottság elnöke készít jegyzőkönyvet a 6. számú melléklet szerinti 

mintát használva és a bontástól számított 5 napon belül megküldi azt az összes ajánlattevőnek, 

részvételre jelentkezőnek.   

 

 

VI.5. Az ajánlatok, részvételi jelentkezések elbírálásának szabályai  

(hiánypótlás és felvilágosítás kérése, számítási hiba javítása, aránytalanul alacsony ár, 

egyéb aránytalan vállalások) 

  

VI.5.1. Az ajánlatok, részvételi jelentkezések elbírálását a lehető legrövidebb időn belül el 

kell végeznie a bírálóbizottságnak, ezért a bírálatot az ajánlatok, részvételi jelentkezések 

felbontását követően azonnal megkezdi.  

 

VI.5.2. Az ajánlatok, részvételi jelentkezések elbírálásán csak a bírálóbizottság tagjai, adott 

esetben a külső független felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó lehet jelen.  

 

VI.5.3. A bírálat folyamatának általános szabályait a Kbt. 69- 70. §-a tartalmazza.   

 

VI.5.4. Az elbírálás teljes folyamatának írásbeli dokumentálásáról a bírálóbizottság elnöke 

gondoskodik.  
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VI.5.5. A bírálat megkezdésekor a bírálóbizottság elnöke - az általa készített - bírálati lapokat 

a bírálóbizottság tagjai rendelkezésére bocsátja. 

 

VI.5.6. A bírálóbizottság munkájáról jegyzőkönyv készül, melynek mintáját a 7. számú 

melléklet tartalmazza. A jegyzőkönyv részét képezik a bírálóbizottság tagjai által kitöltött 

bírálati lapok.  

 

VI.5.7. A bírálóbizottság munkájáról készített jegyzőkönyvek a közbeszerzési eljárás 

valamennyi dokumentumával együtt zárt fémszekrényben elzárásra kerülnek, azokhoz csak az 

éppen szükséges eljárási cselekményben résztvevő személyek a jegyző által férhetnek hozzá.  

 

VI.5.8. A bírálóbizottság az összes ajánlattevő, részvételre jelentkező számára azonos 

feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatban, részvételi 

jelentkezésben található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának 

tisztázása érdekében felvilágosítást kérhet.  

 

VI.5.9. A bírálóbizottság elvárásainak megfelelően a hiánypótlásra vagy a felvilágosítás 

nyújtására vonatkozó felszólítást a többi ajánlattevő, részvételre jelentkező egyidejű értesítése 

mellett közvetlenül küldi meg a bírálóbizottság elnöke az ajánlattevők, részvételre jelentkezők 

részére megjelölve a határidőt, továbbá a hiánypótlási felhívásban a pótlandó hiányokat. 

 

VI.5.10. A hiánypótlási felhívás mintáját a 8. számú melléklet tartalmazza.  

 

VI.5.11. A bírálóbizottság a hiánypótlásra vagy a felvilágosítás megadására megfelel-e a Kbt. 

71. §-ában foglaltaknak.  

 

VI.5.12. Ha a bírálóbizottság az ajánlatban az eljárást megindító felhívásban meghatározott 

értékelési szempont szerinti értékelés eredményére kiható számítási hibát észlel, annak 

javítását elvégzi úgy, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit 

(az alapadatokat) alapul véve számítja ki az összes ellenértéket vagy más – az ajánlatban 

megtalálható számításon alapuló – adatot.  

 

VI.5.13. A számítási hiba javításáról a bírálóbizottság elnöke egyidejűleg, közvetlenül, 

írásban, haladéktalanul tájékoztatja az összes ajánlattevőt.  

 

VI.5.14. A bírálóbizottság az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát 

megalapozó adatokat, valamint indokolást kér írásban és erről a többi ajánlattevőt egyidejűleg 

szintén írásban értesíti a bírálóbizottság elnöke által, ha az ajánlat a megkötni tervezett 

szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony összeget tartalmaz az értékelési 

szempontként figyelembevett ár vagy költség, vagy azoknak valamely önállóan értékelésre 

kerülő eleme tekintetében.  

 

VI.5.15. A bírálóbizottság köteles a Kbt. 72. §-ában foglaltaknak megfelelően eljárni az 

aránytalanul alacsony ár és egyéb aránytalan vállalások vonatkozásában.  

 

 

VI.6. Az ajánlatok értékelése 

(az ajánlat, részvételi jelentkezés érvénytelensége, közbeszerzési eljárás eredménytelensége, 

a közbeszerzési eljárás során szükséges döntések meghozatalának szabályai) 

 

VI.6.1. Amennyiben az önkormányzat az I.2.2. pont alapján folytat le közbeszerzési eljárást, 

akkor az ajánlatok elbírálása folyamatában a bírálóbizottság elnöke írásban tájékoztatja a más 
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ajánlatkérőt - akinek a javára bonyolítja le a közbeszerzési eljárást az önkormányzat – az 

ajánlati árak mértékéről. Ha a más ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem 

elegendő, akkor a más ajánlatkérőnek döntést kell hoznia a szükséges többlet forrás 

biztosításáról / nem biztosításáról annak érdekében, hogy a bírálóbizottság döntési javaslattal 

élhessen a képviselő-testület felé.   

 

VI.6.2. Ha az önkormányzat az I.2.3. pont alapján bonyolít le közbeszerzési eljárást, akkor az 

ajánlatok elbírálása folyamatában a bírálóbizottság elnöke írásban tájékoztatja a közös 

ajánlatkérőt/ajánlatkérőket az ajánlati árak mértékéről. Ha a rendelkezésére álló anyagi 

fedezet összegét növelni kellene, akkor az érintett közös ajánlatkérőnek döntést kell hoznia a 

szükséges többlet forrás biztosításáról / nem biztosításáról annak érdekében, hogy a 

bírálóbizottság döntési javaslattal élhessen a képviselő-testület felé.   

 

VI.6.3. A VI.6.1. – VI. 6.2. pontok szerinti a szükséges többletforrás biztosítására vonatkozó 

döntésről a bírálóbizottság elnöke tájékoztatja a bírálóbizottságot.  

 

VI.6.4. Amennyiben a Kbt. előírásai alapján sem állapítható meg a legkedvezőbb ajánlat, 

akkor a bírálóbizottság közjegyző jelenlétében sorsolást tart és a sorsolás alapján kiválasztott 

ajánlattevőt javasolja az eljárás nyertesének a döntéshozó képviselő-testület felé.   

 

VI.6.5. Amennyiben a bírálóbizottság a Kbt. 73-74. §- ában foglalt előírásai alapján 

megállapítja az ajánlat, részvételi jelentkezés érvénytelenségét, kizáró okok hatálya alá 

tartozást, akkor az ajánlat, részvételi jelentkezés érvénytelenségére vonatkozó döntési 

javaslatot kezdeményez a képviselő-testület felé.  

 

VI.6.6. Amennyiben a bírálóbizottság a Kbt. 75. §-ában foglaltak alapján megállapítja az 

eljárás eredménytelenségét, akkor az eljárás eredménytelenségére vonatkozó döntési 

javaslattal él a képviselő-testület felé.  

 

VI.6.7. A döntéshozó képviselő-testület az eljárást lezáró döntésben csak olyan ajánlattevőt 

nevezhet meg nyertes ajánlattevőként, aki az alkalmassági követelmények, a kizáró okok és a 

Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumok tekintetében a Kbt.-ben és a külön 

jogszabályban foglaltak szerint előírt igazolási kötelezettségének eleget tett. 

 

VI.6.8. A képviselő-testület a jegyző által készített előterjesztések és / vagy a bírálóbizottság 

indokolással ellátott döntési javaslatai megvitatása alapján határozat formájában hozza meg 

döntéseit az alábbiak szerint:  

- konkrét közbeszerzési eljárást lezáró döntéshozatal esetén (a  nyertesre, adott esetben a 

nyertest követő legkedvezőbb ajánlatot tevőre vonatkozó döntés, az eljárás 

eredménytelenné nyilvánítására vonatkozó döntéshozatal esetén) név szerinti 

szavazással,  

- adott esetben az ajánlattevő kizárásáról, ajánlat érvénytelenné nyilvánításáról szóló 

döntés esetén, valamint az általános jellegű közbeszerzéssel kapcsolatosan szükséges 

döntéseinél, továbbá a konkrét közbeszerzési eljárás során indokolt egyéb döntések 

esetén a név szerinti szavazást nem alkalmazza.   

 

VI.7. Tájékoztatás az ajánlatkérő döntéséről 

 

VI.7.1. A képviselő-testület döntését követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb 3 

munkanapon belül a jegyző írásban tájékoztatja az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt az 

eljárás eredményéről / az eljárás részvételi szakaszának eredményéről, valamely gazdasági 

szereplő kizárásáról, a szerződés teljesítésére való alkalmatlanságának megállapításáról, 
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ajánlat, részvételre jelentkezés egyéb okból történő érvénytelenné nyilvánításáról, valamint 

ezek részletes indokairól.  

 

VI.7.2. A bírálóbizottság által az ajánlatok és a részvételre jelentkezések elbírálásának 

befejezését követő képviselő-testületi döntéshozatal után haladéktalanul a jegyző az MvM 

rendeletben található mintát felhasználva írásbeli összegezést készít az ajánlatokról illetve a 

részvételi jelentkezésekről.  

 

VI.7.3. A VI.7.1. pont szerinti tájékoztatást a jegyző a VI.7.2. pontnak megfelelő  írásbeli 

összegezés minden ajánlattevő, részvételre jelentkező részére egyidejűleg, telefaxon vagy 

elektronikus úton történő megküldésével teljesíti.  

 

VI.7.4. Ha a képviselő-testület az eljárást a szerződés megkötésére vagy teljesítésére 

képtelenné válása miatt nyilvánítja eredménytelenné, akkor a polgármester a jegyző 

közreműködésével írásban tájékoztatást ad a közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet 

összegéről, továbbá adott esetben arról, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, 

átcsoportosításra.  

 

VI.7.5. Amennyiben az eredmény megküldését követően kiderül, hogy az eredmény 

(eredménytelenség) törvénysértő volt és az írásbeli összegezés módosítása a törvénysértést 

orvosolja, akkor a jegyző / a bírálóbizottság kezdeményezésére a képviselő-testület maximum 

egy alkalommal dönthet az írásbeli összegezés módosításáról, azok ajánlatevők részére 

történő megküldésétől számított 20. napig.  

 

VI.7.6. A jegyző a módosított írásbeli összegezést a képviselő-testületi döntést követően 

haladéktalanul, egyidejűleg faxon vagy elektronikus úton az összes ajánlattevőnek megküldi.  

 

VI.7.7. A részvételi jelentkezések elbírálásáról készített összegezés módosítására, 

érvénytelenségről szóló tájékoztató visszavonására, továbbá az új ajánlattételi határidő 

kitűzésére, a részvételi jelentkezőknek az ajánlattételi felhívás megküldésére vonatkozó – a 

jegyző / a bírálóbizottság kezdeményezésére - képviselő-testületi döntésre akkor van 

lehetőség, ha erre a részvételi jelentkezések elbírálásáról készített összegezés megküldésétől 

az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül.  

 

VI.7.8. Az ajánlatról, részvételi jelentkezésről készült írásbeli összegezésben észlelt bármely 

elírást (névcsere, hibás névírás, szám – vagy számítási hiba vagy más hasonló elírás) a jegyző 

kérelemre vagy kérelem hiányában is kijavíthatja és a kijavított írásbeli összegezést legkésőbb 

az eljárás eredménynek vagy részvételi szakasz eredményének megküldését követő 10 napon 

belül egyidejűleg megküldi az összes ajánlattevőnek, részvételre jelentkezőnek.  

 

 

VI.8. Az előzetes vitarendezés 

 

VI.8.1. Az előzetes vitarendezési kérelem beérkezését követően a jegyző haladéktalanul 

tájékoztatja a polgármestert, aki azonnal összehívja a képviselő-testület rendkívüli ülését – 

melyen tanácskozási joggal a bírálóbizottság, adott esetben a külső független felelős 

akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó is részt vesz -, melynek során megvitatásra kerül az 

előzetes vitarendezési kérelem tartalma és a képviselő-testület dönt az önkormányzat 

álláspontjáról a kérelemmel kapcsolatosan, melyet a jegyző a kérelmezőnek a kérelem 

megérkezésétől számított 3 munkanapon belül megküld a benyújtási módnak megfelelő 

módon, továbbá az előzetes vitarendezési kérelem benyújtásáról és az arra adott válaszról az 

eljárás valamennyi – általa ismert – ajánlattevőjét, részvételre jelentkezőjét is tájékoztatja.  
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VI.8.2. Az előzetes vitarendezési kérelem megérkezésétől számított 3 munkanapon belül egy 

alkalommal jogosult a bírálóbizottság az ajánlattevőket, részvételre jelentkezőket 3 

munkanapos határidővel hiánypótlás, felvilágosítás vagy indokolás benyújtására felhívni, ha 

az eljárásban történt törvénysértés ezen eljárási cselekmények útján orvosolható.  

 

VI.8.3. A VI.8.2. pont szerinti felhívásra beérkező hiánypótlás, felvilágosítás vagy indokolás 

értékelésére a felhívásban megadott határidő lejártakor sor kerül a bírálóbizottság által, amely 

ennek kapcsán döntési javaslattal él a képviselő-testület felé, mely rendkívüli ülésen hozza 

meg döntését. 

 

VI.8.4. A VI.8.2. pont szerinti esetben a jegyző az előzetes vitarendezési kérelem 

benyújtásáról a hiánypótlási felhívás, a felvilágosítás vagy indokolás kérésének 

megküldésével egyidejűleg, míg a kérelemre adott válaszáról a kérelem megérkezésétől 

számított 7 munkanapon belül – faxon vagy elektronikus úton – tájékoztatja a kérelmezőt és 

az ajánlattevőket, részvételre jelentkezőket. 

 

 

VII.  

A KÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉSEK 

 

 

VII.1. A szerződés megkötése 

 

VII.1.1. Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes szervezettel 

(személlyel) – közös ajánlattétel esetén a nyertes szervezetekkel (személyekkel), 

részajánlattétel esetén pedig a részek tekintetében azok nyerteseivel - kell írásban megkötni a 

közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának 

megfelelően.  

 

VII.1.2. Ha az önkormányzat - az I.2.3. pont szerint - más ajánlatkérőkkel közösen valósított 

meg közbeszerzést oly módon, hogy a közös ajánlatkérők maguk közül kiválasztva az 

önkormányzatot meghatalmazzák a közbeszerzési eljárás lefolytatásával, akkor a 

meghatalmazásban foglaltak alapján a polgármester és/vagy meghatalmazást adó 

ajánlatkérő(k) erre kijelölt személye(i) jogosult a szerződést/szerződéseket aláírni.   

 

VII.1.3. Amennyiben az önkormányzat – az I.2.2. pont szerint - más ajánlatkérő által kap 

meghatalmazást arra, hogy javára ajánlatkérőként közbeszerzési eljárást folytasson le, akkor a 

szerződést a más ajánlatkérő által kijelölt személy(ek) jogosult(ak) aláírni.  

 

VII.1.4. Ha az önkormányzat saját maga részére folytat le közbeszerzési eljárást, akkor a 

szerződés aláírására a polgármester jogosult.  

 

VII.1.5. A szerződés csak az eljárás nyertesével köthető meg vagy – a nyertes visszalépése 

esetén – az ajánlatok értékelése során a bírálóbizottság által a következő legkedvezőbb 

ajánlatot tevőnek javasolt, a képviselő-testület által ennek minősített szervezettel (személlyel), 

ha az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben az meg lett jelölve.  

 

VII.1.6. Amennyiben az önkormányzat az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezés 

megküldését követően, a Kbt. 131. § (5) bekezdése szerinti időtartam alatt – általa előre nem 

látható és elháríthatatlan ok következtében – beállott lényeges körülmény miatt a szerződés 

megkötésére vagy teljesítésére nem képes, akkor mentesül a közbeszerzési szerződés 

megkötésének kötelezettsége alól. Erről a képviselő-testület jogosult döntést hozni, melyet a 

jegyző írásban közöl a nyertes szervezettel (személlyel). 
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VII.1.7. Biztosítása esetén az előleg/előleg első részlete átutalásáról építési beruházás esetén - 

az ajánlattevőként szerződő fél kérésére - a gazdasági vezető, támogatásból megvalósuló 

beruházásoknál szállítói kifizetések során a kifizetésre köteles szervezet gondoskodik a 

szerződésben foglaltaknak megfelelően.  

 

 

VII.2. A szerződés teljesítése 

 

VII.2.1. A szerződés szabályszerű teljesítésének betartása, betartatása a jegyző és / vagy a 

külső független felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó felelőssége. Építési beruházás 

esetén e vonatkozásban felelősség terheli a műszaki- igazgatási ügyintézőt és az 

önkormányzat által megbízott műszaki ellenőrt is.    

 

VII.2.2. A szerződés teljesítésében részt vevők vonatkozásában a Kbt. 138-139. § előírásai 

betartásáért a jegyző felel. Amennyiben a változáshoz az önkormányzat hozzájárulása kell, 

akkor a jegyző kezdeményezésére a bírálóbizottság elvégzi a szükséges vizsgálatot és döntési 

javaslattal él a képviselő-testület felé, mely jóváhagyja azt, amennyiben megfelel a Kbt és a 

vonatkozó előírásoknak. 

 

VII.2.3. A részszámla / számla önkormányzat által történő szabályszerű kiegyenlítéséért, a 

Kbt. és a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelő dokumentálásáért a jegyző és a 

gazdasági vezető felel.    

 

 

VII.3. A szerződés módosítása 

 

VII.3.1. A szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ában foglaltaknak megfelelően van lehetőség 

figyelemmel a Kbt. 142. §-ában foglaltakra is, melynek vizsgálatát a bírálóbizottság végzi el.   

 

VII.3.2. A szerződés módosításáról a – bírálóbizottság döntési javaslata alapján – a jegyző 

által készített előterjesztés alapján a képviselő-testület jogosult dönteni.  

 

VII.3.3. Amennyiben a Kbt. előírásainak megfelelően a korábban megkötött szerződéshez 

kapcsolódóan új kiegészítő közbeszerzési eljárás válna szükségessé, akkor a Kbt. és az egyéb  

vonatkozó jogszabályi előírások, jelen szabályzat eredeti közbeszerzési eljárásra vonatkozó 

rendelkezései alapján kell eljárni, mely a jegyző és / vagy a külső független felelős akkreditált 

közbeszerzési szaktanácsadó felelőssége.  

 

VII.3.4. A kiegészítő közbeszerzési eljárás megindítására vonatkozó döntést a képviselő-

testület - a bírálóbizottság döntési javaslata alapján - hozza meg.         

 

VII.3.5. A jegyző köteles dokumentálni a szerződés teljesítésére vonatkozó adatokat, ennek 

keretében köteles ellenőrizni és dokumentálni azon szerződéses kötelezettségek teljesítését, 

amelyeket az önkormányzat a közbeszerzési eljárásban az értékelés során figyelembe vett, 

valamint minden, a szerződésben foglaltaktól eltérő teljesítést, annak okait és – adott esetben 

– a szerződésszegéssel kapcsolatos igények érvényesítését. 

 

VII.4. A szerződés megszüntetése 

 

VII.4.1. A felmondás, szerződéstől történő elállás lehetőségét a bírálóbizottság vizsgálja, 

döntési javaslata alapján a képviselő-testület jogosult e vonatkozásban döntést hozni.  
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VII.4.2. A szerződés megszüntetésének teljes dokumentálása a jegyző felelőssége.  

 

 

VIII. 

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK ELLENŐRZÉSE 

 

 

VIII.1. Az önkormányzat által lebonyolított közbeszerzési eljárásokat a külön jogszabályban 

meghatározott illetékes ellenőrző szervek a feladat- és hatáskörüknek megfelelően ellenőrzik, 

és jogsértés esetén eljárást, intézkedést kezdeményeznek.  

 

VIII.2. A közbeszerzési eljárások belső ellenőrzési rendszerben történő ellenőrzése a belső 

ellenőrzést végző szervezet – megbízott belső ellenőr - hatáskörébe tartozik. Az ellenőrzés 

jelen szabályzat 9. számú mellékletét képező felelősségi rend és ellenőrzési nyomvonal 

alapján kell végezni. 

 

VIII.3. Az ellenőrzés kiterjed az eljárások előkészítésének, lebonyolításának 

szabályszerűségére, az előírt alkalmassági követelmények és a szerződésben kikötött 

biztosítékok mértékének szükségszerűségére, valamint a közbeszerzési eljárás 

következményeként megkötött szerződés tartalmára, esetleges szabályszerű módosítására és 

teljesítésére.  

 

VIII.4. A szükséges dokumentumok előkészítése, az ellenőrzések segítése a jegyző feladata.  

 

VIII. 5. Amennyiben részben vagy egészben támogatásból valósul meg a közbeszerzési 

eljárás, akkor a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő folyamatban lévő vagy 

utólagos ellenőrzést végző szervezet részére a szükséges iratokat a polgármester által erre 

kijelölt személy és / vagy a jegyző biztosítja, továbbá a kapcsolattartásról, egyeztetésről is 

ő(k) gondoskodik / gondoskodnak.  

  

 

IX. 

A KÖZBESZERZÉSEKKEL KAPCSOLATOS JOGORVOSLAT 

 

A jogorvoslati eljárás kezdeményezéséről, a jogorvoslati eljárásban az önkormányzat jogi 

képviseletéről a képviselő-testület dönt a bírálóbizottság és / vagy a jegyző és / vagy a külső 

független felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó  döntési javaslata / indítványa 

alapján.  

 

 

X. 

HATÁLYBA LÉPTETŐ ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

 

Jelen szabályzat a képviselő-testület …./2017. (IV. 12.) számú határozata alapján 2016. április 

1. napján lép hatályba. Egyidejűleg hatályát veszti a 31/2016. (III. 31.) számú határozattal 

elfogadott szabályzat.  
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XI.  

KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK 

  

 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény  

 

A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

 

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 

 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény 

 

A közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 

307/2015. (X.27.) Korm. rendelet 

 

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések teljesítésének és 

módosításának Közbeszerzési Hatóság által végzett ellenőrzéséről szóló 308/2015. (X.27.) 

Korm. rendelet 

 

A tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015 (X.28.) Korm. rendelet 

 

A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015 (X.30.) Korm. 

rendelet   

 

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a 

közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015 (X.30.) Korm. 

rendelet 

  

Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki 

szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 

 

Az egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 323/2015 (X.30.) 

Korm. rendelet 

 

A védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, 

rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó 

sajátos szabályokról szóló 228/2004. VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról intézkedő 

324/2015 (X.30.) Korm. rendelet 

  

A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének 

szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves 

statisztikai összegzésről szóló 44/2015 (XI.2.) MvM rendelet 

 

A Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 

45/2015 (XI.2.) MvM rendelet 

 

A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 14/2016. (V. 25.) 

MvM rendelet 

 

A 2014 - 2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm.rendelet  
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XII. 

MELLÉKLETEK 

 

 

1. számú mellékelt - a bírálóbizottság ügyrendje 

2. számú melléklet - az összeférhetetlenségi nyilatkozat 

3. számú melléket – a távolmaradási nyilatkozat 

4. számú melléklet – éves közbeszerzési terv mintája 

5. számú melléklet – jegyzőkönyv a későn benyújtott ajánlatok, részvételre jelentkezések 

bontásáról 

6. számú melléklet – jegyzőkönyv az ajánlatok, részvételre jelentkezések bontásáról  

7. számú melléklet – a hiánypótlási felhívás mintája 

8. számú melléklet – bírálati jegyzőkönyv mintája 

9. számú melléklet – a közbeszerzési eljárások felelősségi rendje és ellenőrzési nyomvonala  
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1. számú melléklet 

 

A BÍRÁLÓBIZOTTSÁG ÜGYRENDJE 

 

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Veszprémfajsz Község 

Önkormányzata Általános Közbeszerzési Szabályzata (a továbbiakban: szabályzat) III.2. 

pontja szerinti szabályok alapján létrejött Bírálóbizottság (a továbbiakban: bizottság) 

Ügyrendjét az alábbiak szerint határozza meg:  

 

I. A bizottság megalakulása: 

 

Amennyiben Veszprémfajsz Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárást 

bonyolít le, akkor a szabályzat III.2.1. – III.2.6. pontjainak megfelelő bizottság jön létre a 

közbeszerzési eljárás előkészítése során, de legkésőbb az eljárást megindító felhívás 

közzétételéig vagy megküldéséig. 

 

II. A bizottság tagjai: 

 

II.1. A bizottság állandó teljes jogú tagjai a szabályzat III.2.1. pontja alapján  

- a Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatalt vezető jegyző, mint a bizottság 

elnöke, 

- a Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó műszaki-igazgatási 

ügyintéző, mint a bizottság tagja,  

- a Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: hivatal) dolgozó 

gazdasági vezető, mint a bizottság tagja. 

- szükség esetén további egy teljes jogú taggal bővül a bizottság – megbízási szerződés 

keretében –, aki a konkrét építési beruházás tárgyában az adott szakterületen szerzett 

szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkezik. 

 

II.2. Amennyiben Veszprémfajsz Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) a 

szabályzat I.2.2. és III.2.2. pontjaiban foglaltaknak megfelelően bonyolít közbeszerzési 

eljárást, akkor a meghatalmazó ajánlatkérő minimum 1 maximum 3 teljes jogú tagot 

delegálhat a bírálóbizottságba jelen ügyrend  II.1. pont szerinti állandó tagok mellé.   

 

II.3. A bizottság teljes jogú eseti tagjai:  

A bizottság állandó tagjai a szabályzat I.2.3. és III.2.3. pontjaiban foglaltaknak megfelelően 

az ún. közös ajánlatkérők által ajánlatkérőnként delegált további minimum 1 fő, maximum 3 

fő eseti taggal egészülhetnek ki. 

 

II.4. Kizárólag tanácskozási joggal rendelkező eseti tagok: 

A szabályzat III.2.4. – III.2.6. pontjai alapján Veszprémfajsz Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) kizárólag tanácskozási joggal 

rendelkező további maximum 5 főt delegálhat a bizottságba.  

 

II.5. A II.1. vagy II.2. pont szerinti állandó tagok akadályoztatása esetén a jegyző vagy az őt 

helyettesítő köztisztviselő jelöli ki az állandó tagot/tagokat az adott közbeszerzési eljárás 

lebonyolításához kapcsolódó bizottságba. 

 

 

 

 



 28 

 

- 2-  

 

II.6. A bizottság teljes jogú állandó és eseti tagjai, valamint kizárólag tanácskozási joggal 

rendelkező eseti tagjai az adott közbeszerzés tárgya szerinti - szükség esetén - speciális, 

közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel rendelkező személyek.  

 

II.7. A bizottság valamennyi tagja a szabályzat III.7.5. pontja alapján köteles 

összeférhetetlenségi nyilatkozatot tenni, miszerint vele szemben nem áll fenn a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 25. §-a szerinti összeférhetetlenséggel 

kapcsolatos kizáró körülmény.   

 

III. A bizottság ülése: 

 

III.1. A bizottság az üléseit a hivatal (8248 Nemesvámos, Fészek u. 7.) I. emeleti 6. számú 

hivatalos helyiségében tartja.  

 

III.2. A bizottság zárt üléseket tart. 

 

III.3. Az üléseken csak a bizottság elnöke és tagjai – adott esetben a külső független felelős 

akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó - lehetnek jelen, kivéve ha részben vagy egészben 

támogatásból valósul meg az adott közbeszerzés, mivel ilyenkor a támogatást biztosító 

szervezet által kijelölt személy vagy szervezet képviselője is jelen lehet.  

 

III.4. A bizottság az adott eljáráshoz igazodó igény szerint ülésezik.  

 

III.5. A bizottság üléséről a bizottság elnöke az ülést megelőző minimum 3 nappal korábban 

telefonon vagy e-mailen vagy telefaxon keresztül értesíti a bizottság tagjait az ülés 

időpontjáról, helyszínéről és tárgyáról.  

 

III.6. Rendkívül indokolt esetben a bizottság elnöke a bizottságot az ülést megelőző napon is 

összehívhatja. 

 

IV. A bizottság határozatképessége: 

 

IV.1. A bizottság határozatképes, ha a tagok közül a bizottság elnökét is figyelembe véve 

legalább 3 teljes jogkörrel rendelkező tagja jelen van.  

 

IV.2. Határozatképtelenség esetén a bizottság munkája nem folytatható, erről a bizottság 

elnöke jegyzőkönyvet vesz fel és haladéktalanul tájékoztatja a polgármestert.   

 

IV.3. A bizottság valamennyi indokolással ellátott döntési javaslatát a vonatkozó jogszabályi 

keretek között – az indokolásban a jogszabályi helyekre hivatkozva - hozza meg.  

 

IV.4. Amennyiben a bizottság teljes jogú tagjai között ellentmondás alakulna ki bármely 

döntési javaslat vonatkozásában, akkor a bizottság elnöke szavazást rendel el.  

 

IV.5. A szavazásban a teljes jogú tagok vesznek részt és egyszerű többséggel döntik el, hogy 

a különböző álláspontok közül, melyik döntési javaslat kerüljön a bizottság döntési 

javaslataként a képviselő-testület elé.  

 

IV.6. A szavazás során tartózkodni nem lehet.  
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IV.7. Szavazategyezőség esetén a bizottság elnöke szavazata dönt. 

 

IV.8. Szavazás szükségességéről és a döntési javaslattal szemben alul maradt döntési 

javaslatról az indokolással ellátott döntési javaslat indítványozásakor a bizottság elnöke 

beszámol a döntéshozó képviselő-testületnek.  

 

V. A bizottság munkája: 

 

V.1. A bizottság munkáját a bírálóbizottság elnöke / jegyző vagy a szabályzat III.5. pontja 

szerinti külső független felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó segíti az alábbiak 

szerint: 

- elkészíti az adott közbeszerzési eljárásban a bírálathoz szükséges bírálóbizottsági 

lapokat,  

- írásban dokumentálja a bizottság munkáját, ellátja a jegyzőkönyv vezetési feladatokat, 

- a bizottság által igényelt adatok, dokumentumok, igazolások beszerzéséről 

gondoskodik,  

- a bizottság által szükségesnek tartott hiánypótlást, felvilágosítás és indokolás kérést 

lebonyolítja, 

- segíti a bizottságot az alkalmasság és a kizáró okok fennállásának elektronikus 

adatbázisokban történő ellenőrzése vonatkozásában, valamint 

- összeállítja a szerződésmódosításhoz, megszüntetéséhez, teljesítés feltételeinek 

változásához, kiegészítő közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó dokumentumokat, 

- előkészíti az előzetes vitarendezés iratait, jogorvoslati eljárás kezdeményezésének és / 

vagy a jogorvoslati eljárásban a jogi képviseletre vonatkozó döntésnek a 

dokumentumait,  

- a bizottság döntési javaslatait, írásbeli szakvéleményét, egyéb észrevételeit írásban 

rögzíti és továbbítja a döntéshozó képviselő-testület felé.  

 

V.2. A bizottság tagjai a rendelkezésére álló dokumentumok, információk alapján a hatályos 

közbeszerzési törvény és hatályos végrehajtási utasításai, valamint az adott felhívás és 

közbeszerzési dokumentumok tartalma figyelembevételével a bírálati lapok saját kezűleg 

történő kitöltésével elvégzik az elbírálás folyamatát, az érvényes ajánlatok előírt értékelési 

szempont szerinti rangsorolását, melynek során írásbeli szakvéleményt, indokolással ellátott 

döntési javaslatokat készítenek a döntéshozó képviselő-testület részére. 

 

V.3. A bizottság a munkája során a szabályzat III.2.8. pontja szerint az alábbi feladatokat látja 

el:  

- a hiánypótlással, felvilágosítás és indokolás kéréssel és megadásával kapcsolatos 

feladatokat,  

- az alkalmasság/alkalmatlanság, az ajánlat érvényességének/érvénytelenségének vizsgálatát, 

- az eljárásból való kizárás szükségességének megállapítását, valamint  

- az érvényes ajánlatok értékelési szempont szerinti értékelését. 

Vizsgálja továbbá: 

- a felhívás visszavonásának vagy módosításának szükségességét,  

- az ajánlattételi és/vagy részvételi határidő módosításának szükségességét,  

- a közbeszerzési dokumentumok módosításának szükségességét,  

- vitarendezés esetén az önkormányzat álláspontját,  

- jogorvoslati eljárás kezdeményezésének lehetőségét, és a jogorvoslati eljárás során 

szükségessé váló döntéseket, 

- szerződés módosításának, megszüntetésének szükségességét. 
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V.4. A bizottság indokolással ellátott döntési javaslatot tesz a felhívás visszavonására és 

módosítására, ajánlati, részvételi határidő módosítására, közbeszerzési dokumentumok 

módosítására, az eljárás eredménytelenné nyilvánítására, ajánlat, részvételre jelentkezés 

érvénytelenné nyilvánítására, ajánlattevő kizárására, alkalmatlanság megállapítására, eljárás 

nyertesére, adott esetben a második legkedvezőbb ajánlatra, vitarendezés esetén az 

önkormányzat álláspontjára, jogorvoslati eljárás kezdeményezésére, szerződés módosítására, 

megszüntetésére, kiegészítő közbeszerzési eljárásra vonatkozóan. 

 

VI. Az ülések dokumentálása:  

 

VI.1. A bizottság üléséről az elhangzottak lényegét tartalmazó jegyzőkönyv készül, melynek 

mellékletét képezik a bírálati lapok.  

 

VI.2. A jegyzőkönyveket a bizottság elnöke készíti el és írja alá.    

 

VI.3. A bizottság munkájáról készített jegyzőkönyvek az adott közbeszerzési eljárás 

valamennyi dokumentumával együtt zárt fémszekrényben kerülnek elzárásra, azokhoz csak az 

éppen szükséges eljárási cselekményben résztvevő személyek a bizottság elnöke által férnek 

hozzá. 
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2. számú melléklet 

 

 

 

 

 

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT 

 

Kitöltés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a hátoldalon leírt tájékoztatást! 

 

 

Alulírott  

 

Név: 

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

 

Lakcím: 

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

 

 

mint a közbeszerzési eljárásban közszolgálati jogviszony alá tartozó közreműködő 

mint a bírálóbizottság tagja 

mint a döntéshozó képviselő-testület tagja  

mint külső megbízott közreműködő (pl.: független felelős akkreditált közbeszerzési 

szaktanácsadó, stb.)* 

 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………… tárgyú közbeszerzési eljárásban a közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 25. § (6) bekezdése alapján kijelentem, 

hogy velem szemben a Kbt. 25. § -ában meghatározott összeférhetetlenségi ok, mint kizáró 

körülmény nem áll fenn.  

 

Tudomással bírok az összeférhetetlenség fennállása megszegésének jogkövetkezményeiről.  

 

Jelen nyilatkozatot a jogkövetkezmények ismeretében, minden befolyástól mentesen, saját 

kezűleg írom alá az alulírott napon.    

 

 

 

Veszprémfajsz, 20…………(év) …….(hó)………..(nap) 

 

 

 

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

                                                                                                          aláírás 

 

*A megfelelő szövegrész aláhúzandó! 
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Tájékoztató  

az „Összeférhetetlenségi nyilatkozat” és a „Távolmaradási nyilatkozat” 

kitöltéséhez 

 

 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény összeférhetetlenségre vonatkozó 

szabályai: 

 

„25. § (1) Az ajánlatkérő köteles minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, 

hogy elkerülje az összeférhetetlenséget és a verseny tisztaságának sérelmét eredményező 

helyzetek kialakulását. 

(2) Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az 

ajánlatkérő nevében olyan személy vagy szervezet, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos 

gyakorlására bármely okból, így különösen gazdasági vagy más érdek vagy az eljárásban részt 

vevő gazdasági szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem képes. 

(3) Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre 

jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként 

a) az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe 

bevont személy vagy szervezet, 

b) az a szervezet, amelynek 

ba) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját, 

bb) tulajdonosát, 

bc) a ba)–bb) pont szerinti személy közös háztartásban élő hozzátartozóját az ajánlatkérő az 

eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevonta, 

ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti. 

(4) A (3) bekezdésben foglaltak mellett – a nyilvánosan működő részvénytársaság 

kivételével – összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre 

jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként 

a) a köztársasági elnök, 

b) az Országgyűlés elnöke, alelnöke, 

c) a Kormány tagja, 

d) a Kúria elnöke, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, 

e) a legfőbb ügyész, 

f) az Alkotmánybíróság elnöke, 

g) az Állami Számvevőszék elnöke, 

h) a Közbeszerzési Hatóság, az Egyenlő Bánásmód Hatóság, a Gazdasági Versenyhivatal, a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Nemzeti Választási Iroda, a 

Központi Statisztikai Hivatal, az Országos Atomenergia Hivatal, a Szellemi Tulajdon 

Nemzeti Hivatala, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és 

Innovációs Hivatal, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a Magyar Energetikai és 

Közmű-szabályozási Hivatal vezetője, vagy 

i) a Magyar Nemzeti Bank elnöke 

j)–m) 

tulajdonában, vagy az a)–i) pont szerinti személlyel közös háztartásban élő hozzátartozója 

tulajdonában álló szervezet. 

(5) Az ajánlatkérő köteles felhívni az eljárás előkészítésébe bevont személy vagy szervezet 

figyelmét arra, ha a (3)–(4) bekezdés alapján – különösen az általa megszerzett többlet-

információkra tekintettel – a közbeszerzési eljárásban történő részvétele összeférhetetlenséget 

eredményezne. 
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(6) Az ajánlatkérő nevében eljáró és az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak 

előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet írásban köteles 

nyilatkozni arról, hogy vele szemben fennáll-e az e § szerinti összeférhetetlenség. 

(7) A (3) bekezdés alkalmazásában nem eredményezi a verseny tisztaságának sérelmét és 

nem összeférhetetlen az olyan személy (szervezet) részvétele az eljárásban, 

a) akitől, illetve amelytől az ajánlatkérő az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet-, 

piacfelmérés, illetve a közbeszerzés becsült értékének felmérése érdekében a közbeszerzés 

megkezdése időpontjának megjelölése nélkül, kizárólag a felmérés érdekében szükséges 

adatokat közölve kért tájékoztatást, 

b) aki, illetve amely az ajánlatkérő által folytatott előzetes piaci konzultációban [28. § (4) 

bekezdés] vett részt, 

c) akitől, illetve amelytől az ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény (pályázat) 

benyújtásához szükséges árajánlatot kapott, 

feltéve, hogy az a), b) vagy a c) pont alkalmazása kapcsán az ajánlatkérő nem közölt vele a 

közbeszerzési eljárás során az összes ajánlattevő vagy részvételre jelentkező részére 

rendelkezésre bocsátott adatok körét meghaladó információt. 

(8) Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az eljárásból e § alapján csak akkor zárható 

ki, ha közbeszerzési eljárásban részt vevő gazdasági szereplők esélyegyenlősége más módon 

nem biztosítható. A kizárást megelőzően az ajánlatkérő – hiánypótlás vagy felvilágosítás 

kérés útján – köteles biztosítani annak lehetőségét, hogy az érintett gazdasági szereplő 

bizonyítsa, hogy a közbeszerzési eljárás előkészítésében való részvétele az esélyegyenlőséget 

és a verseny tisztaságát nem sérti, vagy az összeférhetetlenségi helyzetet más módon elhárítsa. 

Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében a gazdasági szereplő által tett 

intézkedéseket az ajánlatkérő köteles az ajánlatok (részvételi jelentkezések) elbírálásáról szóló 

összegezésben ismertetni.” 
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3. számú melléklet 

 

 

 

TÁVOLMARADÁSI NYILATKOZAT 

  

 

Kitöltés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a hátoldalon leírt tájékoztatást! 

 

 

 

 

Alulírott, mint az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos 

tevékenységbe bevont személy vagy szervezet vezetője nyilatkozom, hogy az általam 

képviselt / vezetett gazdálkodó szervezet Veszprémfajsz Község Önkormányzata által 

kezdeményezett 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

tárgyú közbeszerzési eljárásban sem ajánlattevőként, sem részvételre jelentkezőként, sem 

alvállalkozóként, sem az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként nem vesz részt, 

mivel az általam képviselt / vezetett gazdálkodó szervezet közreműködése az eljárásban a 

verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti.  

 

 

 

 

 

 

 

Veszprémfajsz, 20……(év)………..(hó)……….(nap) 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                                                                  a gazdálkodó szervezet vezetőjének 

                                                                                                     aláírása  
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Tájékoztató  

az „Összeférhetetlenségi nyilatkozat” és a „Távolmaradási nyilatkozat” 

kitöltéséhez 

 

 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény összeférhetetlenségre vonatkozó 

szabályai: 

 

„25. § (1) Az ajánlatkérő köteles minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, 

hogy elkerülje az összeférhetetlenséget és a verseny tisztaságának sérelmét eredményező 

helyzetek kialakulását. 

(2) Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az 

ajánlatkérő nevében olyan személy vagy szervezet, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos 

gyakorlására bármely okból, így különösen gazdasági vagy más érdek vagy az eljárásban részt 

vevő gazdasági szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem képes. 

(3) Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre 

jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként 

a) az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe 

bevont személy vagy szervezet, 

b) az a szervezet, amelynek 

ba) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját, 

bb) tulajdonosát, 

bc) a ba)–bb) pont szerinti személy közös háztartásban élő hozzátartozóját az ajánlatkérő az 

eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevonta, 

ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti. 

(4) A (3) bekezdésben foglaltak mellett – a nyilvánosan működő részvénytársaság 

kivételével – összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre 

jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként 

a) a köztársasági elnök, 

b) az Országgyűlés elnöke, alelnöke, 

c) a Kormány tagja, 

d) a Kúria elnöke, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, 

e) a legfőbb ügyész, 

f) az Alkotmánybíróság elnöke, 

g) az Állami Számvevőszék elnöke, 

h) a Közbeszerzési Hatóság, az Egyenlő Bánásmód Hatóság, a Gazdasági Versenyhivatal, a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Nemzeti Választási Iroda, a 

Központi Statisztikai Hivatal, az Országos Atomenergia Hivatal, a Szellemi Tulajdon 

Nemzeti Hivatala, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és 

Innovációs Hivatal, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a Magyar Energetikai és 

Közmű-szabályozási Hivatal vezetője, vagy 

i) a Magyar Nemzeti Bank elnöke 

j)–m) 

tulajdonában, vagy az a)–i) pont szerinti személlyel közös háztartásban élő hozzátartozója 

tulajdonában álló szervezet. 

(5) Az ajánlatkérő köteles felhívni az eljárás előkészítésébe bevont személy vagy szervezet 

figyelmét arra, ha a (3)–(4) bekezdés alapján – különösen az általa megszerzett többlet-

információkra tekintettel – a közbeszerzési eljárásban történő részvétele összeférhetetlenséget 

eredményezne. 
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(6) Az ajánlatkérő nevében eljáró és az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak 

előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet írásban köteles 

nyilatkozni arról, hogy vele szemben fennáll-e az e § szerinti összeférhetetlenség. 

(7) A (3) bekezdés alkalmazásában nem eredményezi a verseny tisztaságának sérelmét és 

nem összeférhetetlen az olyan személy (szervezet) részvétele az eljárásban, 

a) akitől, illetve amelytől az ajánlatkérő az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet-, 

piacfelmérés, illetve a közbeszerzés becsült értékének felmérése érdekében a közbeszerzés 

megkezdése időpontjának megjelölése nélkül, kizárólag a felmérés érdekében szükséges 

adatokat közölve kért tájékoztatást, 

b) aki, illetve amely az ajánlatkérő által folytatott előzetes piaci konzultációban [28. § (4) 

bekezdés] vett részt, 

c) akitől, illetve amelytől az ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény (pályázat) 

benyújtásához szükséges árajánlatot kapott, 

feltéve, hogy az a), b) vagy a c) pont alkalmazása kapcsán az ajánlatkérő nem közölt vele a 

közbeszerzési eljárás során az összes ajánlattevő vagy részvételre jelentkező részére 

rendelkezésre bocsátott adatok körét meghaladó információt. 

(8) Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az eljárásból e § alapján csak akkor zárható 

ki, ha közbeszerzési eljárásban részt vevő gazdasági szereplők esélyegyenlősége más módon 

nem biztosítható. A kizárást megelőzően az ajánlatkérő – hiánypótlás vagy felvilágosítás 

kérés útján – köteles biztosítani annak lehetőségét, hogy az érintett gazdasági szereplő 

bizonyítsa, hogy a közbeszerzési eljárás előkészítésében való részvétele az esélyegyenlőséget 

és a verseny tisztaságát nem sérti, vagy az összeférhetetlenségi helyzetet más módon elhárítsa. 

Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében a gazdasági szereplő által tett 

intézkedéseket az ajánlatkérő köteles az ajánlatok (részvételi jelentkezések) elbírálásáról szóló 

összegezésben ismertetni.” 
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4. számú melléklet 

 

Veszprémfajsz Község Önkormányzatának 

…………… évi közbeszerzési terve 

 
A közbeszerzés tárgya 

és mennyisége 

CPV kód Irányadó 

eljárásrend 

Tervezett 

eljárási típus 

Időbeli ütemezés 

Sor kerül-e vagy sor került-e az 

adott közbeszerzéssel 

összefüggésben előzetes 

összesített tájékoztató 

közzétételére? 

Az eljárás megindításának 

illetve a közbeszerzés 

megvalósításának tervezett 

időpontja 

Szerződés teljesítésének 

várható időpontja vagy a 

szerződés időtartama 

 

I. Árubeszerzés 

 
      

 

II. Építési beruházás 

 
      

 

III. Szolgáltatás 

megrendelése 
      

 

IV. Építési 

koncesszió 

 

      

 

V. Szolgáltatási  

koncesszió 
      

 
Veszprémfajsz, 20……………………………. 

 

Jóváhagyta a képviselő-testület a                     számú határozatával:  

 ……………………. 

 polgármester 
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5. számú melléklet 

 

Jegyzőkönyv 

 

Készült: Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal I. emeleti 6. számú hivatalos 

helyiségében / földszinti házasságkötő termében 20…(év)…..(hó)……(nap) -án ………. órai 

kezdettel. 

 

 

Tárgy: 

………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………….  
 
tárgyú  közbeszerzési eljárás keretein belül későn benyújtott ajánlat / részvételre 

jelentkezés bontásáról. 

 
Jelen vannak: …………………… a bírálóbizottság elnöke, 

                         ……………………. a bírálóbizottság tagja, 

                         …………………….. polgármester, 

                         …………………….. külső független felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó,  

                         ……………………..ajánlattevők / részvételre jelentkezők képviselői  

 

1. ajánlat / részvételre jelentkezés bontása: 

 

Megállapításra kerül, hogy az ajánlat / részvételre jelentkezés csomagolása sértetlen, csak az 

ajánlattételi / részvételi felhívásban szereplő szöveg szerepel a borításon.  

 

Az ajánlattételi / részvételi határidő után beérkezett ajánlat / részvételi jelentkezés 

csomagolását felbontó polgármester vagy a bírálóbizottság elnöke ismerteti az ajánlattevő / 

részvételre jelentkező személyét. 

 

Amennyiben az ajánlattevő / részvételre jelentkező személye nem megállapítható, akkor ezt a 

tényt közli a jelenlévőkkel a polgármester / a bírálóbizottság elnöke.  

 

Ezt követően a későn érkezett ajánlat / részvételre jelentkezés vonatkozásában rögzítésre 

kerül, hogy az a Kbt. 73. § (1) bekezdés a) pontja alapján érvénytelen.  

 

 

A jegyzőkönyv lezárására ……………… órakor került sor.  

 

 

…………………………………..          

a bírálóbizottság elnöke 

jegyzőkönyvvezető 

 

 

Független / nem független* felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói ellenjegyzés: 

 

……………………………………. 

 

*A megfelelő rész aláhúzandó! 
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6. számú melléklet 

 

Jegyzőkönyv 

 

Készült: Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal I. emeleti 6. számú hivatalos 

helyiségében / földszinti házasságkötő termében 20…(év)…..(hó)……(nap) -án ………. órai 

kezdettel. 

 

Tárgy: ………………………………………………………………………. tárgyú  

közbeszerzési eljárás keretein belül benyújtott ajánlatok / részvételre jelentkezések 

bontásáról. 

 
Jelen vannak: …………………… a bírálóbizottság elnöke, 

                         ……………………. a bírálóbizottság tagja, 

                         …………………….. polgármester, 

                         …………………….. külső független felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó,  

                         ……………………..ajánlattevők / részvételre jelentkezők képviselői  

                                                                            

A polgármester / a bírálóbizottság elnöke köszönti a fenti tárgyú közbeszerzés keretein belül 

beérkezett ajánlatok / részvételre jelentkezések bontási eljárásán megjelenteket.  

 

Az ajánlatok / részvételre jelentkezések bontása véletlenszerű sorrendben történik. 

Az ajánlattételi felhívás …….. pontja szerint a bírálat szempontja …………………………………. 

 

1. ajánlat / részvételi jelentkezés bontása: 

 

Megállapításra kerül, hogy az ajánlat csomagolása sértetlen, csak az ajánlattételi / részvételi  

felhívásban szereplő szöveg szerepel a borításon, továbbá …. db eredeti és ….. db másolati 

példány és egyéb tartalom került benyújtásra. 

 

………………… ismerteti az ajánlat felolvasó lapján feltüntetett információkat, mely szerint 

az ajánlattevő / részvételre jelentkező neve: ……………………………….., székhelyének 

címe: …………………………….., ajánlattevő / részvételre jelentkező levelezési címe, tel. és 

faxszáma: …………………………………………………………., stb.  

 

2. ajánlat / részvételi jelentkezés bontása: 

 

Az 1. ajánlat / részvételi jelentkezés bontásánál ismertetett módon.  

               
Valamennyi beérkezett ajánlat / részvételre jelentkezés felbontásra került és a felolvasó lapok 

ismertetése megtörtént. Bontatlan ajánlat / részvételre jelentkezés nem maradt, ezért a bontási eljárás 

……. órakor lezárásra került, miután a polgármester/bírálóbizottság elnöke megköszönte a jelenlévők 

részvételét. 

 

A jegyzőkönyv lezárására ……. órakor került sor. 

 

…………………………………..          

a bírálóbizottság elnöke 

jegyzőkönyvvezető 

 

Független / nem független* felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói ellenjegyzés: 

 

……………………………………. 

 

*A megfelelő rész aláhúzandó! 
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7. számú melléklet 

 

Veszprémfajsz Község Önkormányzata 
8248 Veszprémfajsz, Fő u. 57. 

Tel.: 88/505-580, Fax.: 88/505-591, E-mail: jtitkar@nemesvamos.hu 

 

 

Szám:.                                                                              Tárgy: Hiánypótlási felhívás 

 

 

 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt. ) 71. § (1) 

bekezdése értelmében az ajánlatkérő köteles valamennyi ajánlattevő / részvételre jelentkező 

számára azonos feltételekkel biztosítani a hiánypótlás lehetőségét.  

 

 

Hivatkozással a Kbt. 71. § (1)-(9) bekezdéseiben foglaltakra 

………………………………………. tárgyú közbeszerzési eljárásban a bírálóbizottság az 

alábbi hiánypótlásokat tartja szükségesnek: 

 

 

A ………………. ajánlatában a ………………………………, ezért fenti formai / tartalmi 

hiba pótlása indokolt. 

  

 

A ……… ajánlata másolati példányából hiányzik 

……………………………………………………. 

Fentieknek megfelelően a ……….-nek hiánypótlásban kell csatolnia 

…………………………….. 

 

 

 

 

A hiánypótlásra rendelkezésre álló határidő:  

 

 

Az ajánlattételi dokumentáció …… oldala tartalmazza a hiánypótlás módjának előírásait.   

 

 

 

Veszprémfajsz, 20………………..                       

 

 

 

                                                                           Tisztelettel:  

 

                                                                                                      ……………………… 

                                                                                                       a bírálóbizottság elnöke 

 

 

 

 

 

mailto:jtitkar@nemesvamos.hu
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8. számú melléklet 

 
Jegyzőkönyv 

 

 

Készült: Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal I. emeleti 6. számú hivatalos 

helyiségében 20…(év)…..(hó)……(nap) -án ………. órai kezdettel. 

 

Tárgy: ……………………………………………………………………….  tárgyú  közbeszerzési 

eljárás keretein belül benyújtott ajánlatok bírálatáról 

 

Jelen vannak:  

      -    …………………… a bírálóbizottság elnöke 

- ……………………. a bírálóbizottság tagja 

- …………………….. a bírálóbizottság tagja 

 
A bírálóbizottság elnöke köszönti a fenti tárgyú közbeszerzés keretein belül beérkezett ajánlatok 

bírálati eljárásán megjelenteket.  

 

A bírálóbizottság a beérkezett ajánlatok formai és tartalmi bírálatát véletlenszerű sorrendben végzi.  

 

Az ajánlattételi felhívás …… pontja szerint a bírálati szempont …………………………………….. 

 

 

A bírálóbizottság megállapította, hogy ……………………………………………………………… 

 

A …………………………………. ajánlata vizsgálata során megállapításra került, hogy 

………………………………………………………………………………………………………… 

A ………………….. ajánlata nem szorul hiánypótlásra, ajánlata az ajánlattételi felhívásban és 

dokumentációban foglaltaknak megfelelően került összeállításra.  

 

 

A ……………. bírálata során megállapításra került, hogy a 

……………………………………………………………………………………………………………

., ezért a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltaknak megfelelően a …………. ajánlata 

érvénytelen, ezért a bírálóbizottság indítványozza a döntéshozó képviselő-testület felé az ajánlat 

érvénytelenné nyilvánítását.    

 

Megállapításra került továbbá, hogy …………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………… 

 
A bizottság a bírálati munkát befejezte azzal, hogy 20….(év). …..(hó)…….(nap)-én …….. órától 

folytatja azt a hiánypótlás vizsgálatával. 

   

A jegyzőkönyv ………. órakor lezárásra került. 

 

 

Veszprémfajsz, 20…………………… 

 

……………………………………                   

           a bírálóbizottság elnöke                                    
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9. számú melléklet 

 

 

A közbeszerzési eljárások felelősségi rendje és ellenőrzési nyomvonala 
 

 

Sor 

szám 

Tevékenység Kapcsolódó 

szabályozás 

Felelős Határidő Dokumentum Ellenőrzést 

végző 

Ellenőrzési pontok, 

kockázati tényezők 

Jóváhagyó/ 

aláíró 

1. Éves összesített 

közbeszerzési terv / 

módosításának 

elkészítése 

Kbt. jegyző tárgyév 

március 31. / 

amikor a 

módosítás 

aktuálissá 

válik év 

közben 

éves 

közbeszerzési 

terv/ módosítási 

javaslat-

előterjesztés 

 

(utólagosan) 

belső ellenőr 

határidő betartása, 

megfelelő tartalom, 

egybeszámítás 

alkalmazása, fedezet 

ellenőrzése 

jóváhagyó: 

képviselő-

testület 

 

a tervet/ 

módosítását a 

polgármester 

írja alá 

2. Jóváhagyott éves 

közbeszerzési terv / 

módosított terv 

közzététele 

Kbt.  jegyző jóváhagyást 

követően 

haladéktalanul 

közbeszerzési 

terv/ módosított 

terv 

(utólagosan) 

belső ellenőr 

határidő betartása, 

megfelelő tartalom, 

egybeszámítás 

alkalmazása, fedezet 

ellenőrzése 

aláíró: 

polgármester 

3. Közbeszerzési tervek 

megőrzése 

Kbt.  jegyző 5 évig --- (utólagosan) 

belső ellenőr 

elmaradó 

dokumentálás 

--- 

4. Közbeszerzés 

előkészítéséhez 

kapcsolódó 

szerződések 

(közbeszerzési 

szaktanácsadó, 

ügyvéd, lebonyolító, 

stb.) 

Kbt.  

 

jegyző aktuálisan előterjesztés, 

szerződés 

tervezetek 

(utólagosan) 

belső ellenőr 

szerződés tartama 

jogszabályba ütközik-

e, ellenjegyzés 

ellenőrzése 

jóváhagyó: 

képviselő-

testület 

 

a szerződést a 

polgármester 

írja alá 
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5. Közbeszerzési eljárás 

előkészítése 

Kbt.  jegyző / 

megbízott 

közbeszerzési 

szaktanácsad

ó 

közbeszerzési 

terv szerint 

felhívás, 

közbeszerzési 

dokumentumok, 

előerjesztés 

(utólagosan) 

belső ellenőr 

megfelelő eljárásfajta 

és típus, téves 

költséginformáció, 

határidők megfelelő 

meghatározása 

jóváhagyó: 

képviselő-

testület 

aláíró: 

polgármester 

6. Összeférhetetlenségi, 

titoktartási 

nyilatkozatok 

Kbt.  jegyző / 

megbízott 

közbeszerzési 

szaktanácsad

ó 

ütemterv 

szerint 

összeférhetetlen

ségi, titoktartási 

nyilatkozatok 

(utólagosan) 

belső ellenőr 

szakmai szempontból 

megfelelő 

szakemberek  

--- 

7. Közbeszerzési eljárás 

teljes körű 

lebonyolítása 

Kbt.  jegyző / 

megbízott 

közbeszerzési 

szaktanácsad

ó 

közbeszerzési 

terv, ütemterv 

szerint 

--- (utólagosan) 

belső ellenőr 

vonatkozó jogszabályi 

előírások betartása 

--- 

8. Adminisztratív 

igazgatási feladatok 

ellátása 

Kbt.  jegyző / 

megbízott 

közbeszerzési 

szaktanácsad

ó 

közbeszerzési 

terv, ütemterv 

szerint 

--- (utólagosan) 

belső ellenőr 

vonatkozó jogszabályi 

előírások betartása 

--- 

9. Adott esetben az 

ajánlattevői kör 

meghatározása 

Kbt. 

szabályzat 

polgármester közbeszerzési 

terv, ütemterv 

szerint 

--- (utólagosan) 

belső ellenőr 

vonatkozó jogszabályi 

előírások betartása 

jóváhagyó: 

képviselő-

testület 

 

10. Hirdetmény 

feladása, közzététele 

Kbt.  jegyző / 

megbízott 

közbeszerzési 

szaktanácsad

ó 

ütemterv 

szerint 

hirdetmény, 

KBA adatlap, 

postai feladást 

igazoló 

feladóvény, 

tértivevény 

(utólagosan) 

belső ellenőr 

vonatkozó jogszabályi 

előírások betartása 

aláíró: jegyző / 

megbízott 

közbeszerzési 

szaktanácsadó 

11. hirdetmény nélküli 

eljárásnál kísérő 

Kbt.  jegyző / 

megbízott 

ütemterv 

szerint 

megküldést 

igazoló iratok, 

(utólagosan) 

belső ellenőr 

vonatkozó jogszabályi 

előírások betartása, 

aláíró: jegyző / 

megbízott 
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levelek elkészítése, 

megküldése 

közbeszerzési 

szaktanácsad

ó 

tértivevény, 

feladóvény 

egyidejűség 

biztosítása 

közbeszerzési 

szaktanácsadó 

12. közbeszerzési 

dokumentumok 

rendelkezésre 

bocsájtása 

Kbt.  jegyző / 

megbízott 

közbeszerzési 

szaktanácsad

ó 

ütemterv 

szerint 

megküldést 

igazoló iratok, 

tértivevény, 

feladóvény, 

átadás-átvételi 

dokumentum 

(utólagosan) 

belső ellenőr 

vonatkozó jogszabályi 

előírások betartása 

aláíró: jegyző / 

megbízott 

közbeszerzési 

szaktanácsadó 

13. Kiegészítő 

tájékoztatás 

(konzultáció, 

helyszíni bejárás) 

Kbt.  jegyző / 

megbízott 

közbeszerzési 

szaktanácsad

ó 

ütemterv 

szerint 

kiegészítő 

tájékoztatás, 

jegyzőkönyv 

(utólagosan) 

belső ellenőr 

vonatkozó jogszabályi 

előírások betartása, 

esélyegyenlőség 

biztosítása 

aláíró: jegyző / 

megbízott 

közbeszerzési 

szaktanácsadó 

14. Ajánlatok 

benyújtása, átvétele  

Kbt.  jegyző / 

megbízott 

közbeszerzési 

szaktanácsad

ó 

ütemterv 

szerint 

átvételi 

elismervény 

(utólagosan) 

belső ellenőr 

dokumentálás 

elmulasztása, későbbi 

igazolás hiánya 

--- 

15. Bontási eljárás Kbt.  jegyző / 

megbízott 

közbeszerzési 

szaktanácsad

ó 

ajánlattételi 

felhívás 

lejártakor 

jegyzőkönyv és 

jelenléti ív 

(utólagosan) 

belső ellenőr 

vonatkozó jogszabályi 

előírások betartása 

aláíró: jegyző / 

megbízott 

közbeszerzési 

szaktanácsadó 

16. A bontási 

jegyzőkönyv 

ajánlattevők részére 

történő megküldése 

Kbt.  jegyző / 

megbízott 

közbeszerzési 

szaktanácsad

ó 

Kbt. szerint jegyzőkönyv  (utólagosan) 

belső ellenőr 

megküldés 

elmulasztása, határidő 

betartása 

aláíró: jegyző / 

megbízott 

közbeszerzési 

szaktanácsadó 

17. Bírálat  Kbt.  bíráló 

bizottság  

(adott esetben 

a felhívás, 

dokumentumo

k, Kbt. szerint 

egyedi bírálati 

lapok, 

jegyzőkönyvek, 

(utólagosan) 

belső ellenőr 

az ajánlat megfelel-e a 

felhívásban és a 

dokumentumokban 

aláírók: bíráló 

bizottság tagjai, 

elnöke, 
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megbízott 

közbeszerzési 

szaktanácsad

ó is) 

jelenléti ívek, 

szakértői 

vélemények 

adott esetben 

foglaltaknak, 

szükséges-e 

hiánypótlás, 

felvilágosítás kérés, 

indokolás kérés, 

kirívóan alacsony ár 

vizsgálata, kizáró 

okok fennállásának 

ellenőrzése  

megbízott 

közbeszerzési 

szaktanácsadó 

18. Hiánypótlás 

(felvilágosítás, 

indokolás kérés) 

Kbt.  bíráló 

bizottság  

(adott esetben 

megbízott 

közbeszerzési 

szaktanácsad

ó is) 

közbeszerzési 

terv, ütemterv 

szerint 

hiánypótlási 

felhívás, 

felvilágosítás 

kérés, indokolás 

kérés 

(utólagosan) 

belső ellenőr 

vonatkozó jogszabályi 

előírások betartása 

aláíró: 

bírálóbizottság 

elnöke / 

megbízott 

közbeszerzési 

szaktanácsadó 

19. Ajánlatok értékelése, 

eljárást lezáró 

döntési javaslat  

Kbt. 

szabályzat 

bírálóbizottsá

g  (adott 

esetben 

megbízott 

közbeszerzési 

szaktanácsad

ó is) 

közbeszerzési 

terv, ütemterv 

szerint 

előterjesztés a 

döntési 

javaslattal 

(utólagosan) 

belső ellenőr 

vonatkozó jogszabályi 

előírások betartása 

jóváhagyó: 

képviselő-

testület, 

aláíró: 

bírálóbizottság 

elnöke  

 

20. Eljárást lezáró 

döntés 

Kbt. 

szabályzat 

képviselő-

testület 

ütemterv 

szerint 

határozat --- vonatkozó jogszabályi 

előírások betartása 

(név szerinti szavazás) 

jóváhagyó: 

képviselő-

testület 

21. Eredményhirdetés, 

összegezés és 

megküldése 

Kbt. 

szabályzat 

jegyző / 

megbízott 

közbeszerzési 

szaktanácsad

ó 

Kbt. szerint összegezés (utólagosan) 

belső ellenőr 

téves 

eredményhirdetés, 

megtámadhatóság, 

határidő betartása, 

megküldés igazolása  

jegyző / 

megbízott 

közbeszerzési 

szaktanácsadó 

22. Összegezés esetleges Kbt.  jegyző / Kbt. szerint módosított, (utólagosan) módosítás, javítás jegyző / 
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javítása, módosítása megbízott 

közbeszerzési 

szaktanácsad

ó 

javított 

összegezés 

belső ellenőr feltételei fennállnak-e, 

határidő betartása 

megbízott 

közbeszerzési 

szaktanácsadó 

23. Tájékoztató az 

eljárás eredményéről 

Kbt.  jegyző / 

megbízott 

közbeszerzési 

szaktanácsad

ó 

Kbt. szerint tájékoztató (utólagosan) 

belső ellenőr 

megfelelő 

hirdetményminta 

használata, 

adminisztrációs hiba 

--- 

24. Előzetes vitarendezés Kbt.  jegyző / 

megbízott 

közbeszerzési 

szaktanácsad

ó, 

bírálóbizottsá

g 

Kbt. szerint előzetes 

vitarendezési 

kérelem és 

válasz 

(utólagosan) 

belső ellenőr 

határidő betartása jóváhagyó: 

képviselő-

testület 

25. Szerződés megkötése 

és megküldése 

Kbt.  polgármester,  

jegyző 

ütemterv 

szerint, a 

megküldés 

aláírás után 

haladéktalanul 

aláírt szerződés pénzügyi 

ellenjegyzés- 

gazdasági 

vezető 

 

(utólagosan) 

belső ellenőr 

jogszabályba ütköző-e 

a szerződés, 

megegyezik a 

felhívásban, 

dokumentumokban és 

nyertes ajánlatban 

foglaltakkal 

aláíró: 

polgármester 

 

26. Szerződés 

módosítása 

Kbt., Ptk.  bírálóbizottsá

g, jegyző/ 

megbízott 

közbeszerzési 

szaktanácsad

ó 

Kbt. szerint módosított 

szerződés és 

előterjesztése 

pénzügyi 

ellenjegyzés- 

gazdasági 

vezető 

 

(utólagosan) 

belső ellenőr 

Kbt. feltételeinek 

megfelel-e a 

módosítás 

jóváhagyó: 

képviselő-

testület 

 

aláíró: 

polgármester 

27. Tájékoztatás a 

szerződés 

Kbt.  jegyző/ 

megbízott 

Kbt. szerint tájékoztató (utólagosan) 

belső ellenőr 

megfelelő 

hirdetményminta, 

--- 



 47 

módosításáról közbeszerzési 

szaktanácsad

ó 

adminisztrációs hiba 

 

28. Éves statisztikai 

összegezés és 

megküldése 

Kbt.  jegyző/ 

megbízott 

közbeszerzési 

szaktanácsad

ó 

tárgyévet 

követő május 

31.  

éves statisztikai 

összegezés 

előterjesztés 

(utólagosan) 

belső ellenőr 

határidő betartása, 

megfelelő tartalom 

--- 

29. Közbeszerzési eljárás 

dokumentálása és a 

dokumentumok 

megőrzése 

Kbt.  jegyző folyamatos teljes eljárás 

valamennyi irata 

(utólagosan) 

belső ellenőr 

teljes eljárás 

jogszerűsége, 

szabálytalan 

iratkezelés 

--- 
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Záradék:  

 

Jelen általános közbeszerzési szabályzatot Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-

testülete a …./2017. (IV. 12.) számú határozatával jóváhagyta.  

 

Veszprémfajsz, 2017. április 13.  
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