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8/2009.(IV,30,) szómúrendeletea közbeszerzésÍ
értékhatóralatti beszerzésekroT
a helyi önkormányzatot'ről szóló
Tát NagyközségonkormányzataKépviselő-testtilete
kapott felhatalmazásalapjánaz
1990. évi LXV. törvény 16. $. (1) bekezdésében
alkotj
a.
alábbi rendeletet
I.

BEVE zErŐ nnNo ELKEZÉSEK
1.S
A rendelethatálva
(1)E rendelet hatálya alá tartoznak a.) Tát Nagyközség Önkormányzatab.) Tát
szervek.
Nagyközségonkormányzataá|ta|a|apitotthelyi önkormányzati költségvetési
(2) E rendelet hatá|ya - a (3) bekezdésbenfoglaltak kivételével- kiterjed Tát
jóváhagyott beszerzésekre,
Nagyközség onkormányzata költségvetésirendeletében
beleértve a beruházásokat, tervezéseket, felújításokat, rekonstrukciókat,
ek).
készl etbesz erz ések et, szolgál tatásokat (továbbiakban beszerzés
(3)E rendelet hatáIya nem terjed ki a (2) bekezdésbenmeghatározott azon
amelyeksorán aközbeszerzésekrőlszóló 2003. évi CXXIX. ttirvény
beszerzésekre,
(továbbiakban Kbt.) rendelkezéseit,illetve Tát Nagyközség onkormányzata
KozbeszerzésiSzabályzata szerinti eljárást kell alkalmazni, továbbá a kataszttőfa
elleni védekezésre,
a
okozta károk elháritására,állatok járványos megbetegedése
jelentős ipari vagy közlekedési baleset okozta kar, illetőleg védekezésikésztiltség
eseténa vízkár,illetve vízminőségikár közvetlen megelőzése,elhátitásavagy az azt
történő beszerzésre,azokra a tervezési
közvetlenül követő helyreállításérdekében
melyekkel kapcsolatbanaz ajánlatkérőa külön jogszabályban
tevékenységekre,
ahol abeszerués
előírtmódon tewpá|yázatotfolytat le, továbbá. azonbeszerzésekre,
a
Ft értékhatárt,
a költségvetési
szervekesetében
nem ériel a nettó 1.600.000.értéke
nettó500.000,-Ft értékhatárt.
(4)E rendeletvonatkozásábanabeszerzőképviselője,ajánlatkérője
a polgármester.

il.

A BEsZEnzÉsMEGvALósÍrÁs.l
2.$
A beszerzéselőkészítése
(1) A Képviselő-testület az éves költségvetés elfogadásakor alkotott
rendeletében'illetve annak módosítása során dönt a beszerzésforrásának
biztosításáról, és a beszerzés végrehajtásáról, egyedi esetekben kiilön
képviselő-testiileti döntés sztikséges.
(2) Több évre ütemezelt beszerzés esetén az évenkéntiütemeknek megfelelő
forrásokat kell a költségvetésbenszerepeltetni.

3.S
A beszerzés
végrehajtása
A b eszerzés végrehajtás ának szakaszaíaz a|ábbiak:
a) A beszerzéstárgyának meghatározása:
beruházáts' felújítás, rekonstrukcÍó esetén: az e|fogadott tervek alapján a
költségvetési kiírás elkészítése, eszközbeszetzés esetén: eszközlista
összeállítása, szolgáltatás esetén:tevékenység,feladatleírás meghatátozása.
b) A beszerzésbenrésztvevők, lebonyolító, - ha szükséges - mÍiszaki ellenőr,
k iv it e1ez ő, száItítő v áI|alkozők kivál asztása, megb izása.
c) A beszerzés lebonyolítása, átadás-áNétet, üzembe helyezési eljárás
1efolytatása.
d) Garanciális, szavatossági időn belül esetleg felmerülő hibák kijavításának
elrendelése, ellenőrzése, dokumentá|ása, garanciális idő lejárta előtt
garanciáIisfelülvizsgáIatieljáráslefolytatása.
e) A beszerzés pénnigyi elszámolása, tárgyi eszkÓz állományba vétele és
üzembehelvezése.

4.S
A beszerzésben
közreműködők kiválasztása
(1) A beszerzésteljes nettó 1ere nélküli)bekerülésiköltsége határozzameg a
ának módját.
közreműkö dők kiv áúasúás
(2) A beszerzés lebonyolításánál figyelembe veendő értékhatárnettó
1.600.000.-Ft (költségvetési
szervek esetében
nettó 500.000,-Ft) és a
atártközötti b eszerzési énék.
mindenkoriegysz eni közb eszerzési értékh
(3) A szerződő partnert legalább három aján|atbekérésével
kell a beszerzőnek

kivá|asztani, kivéve,ha a teljesítésre
csak egy ajánlattevő alkalmas a beszerzés
sajátosságamiatt.
Ha nem nyújtott be legalább három aján|attevő ajánlatot, az aján|atkérő
megkezdheti a beérkezettajénlat(ok)értékelését,
vagy az ajánlatok felbontása
nélkül újabb aján|attételrehívhat fel. Ennek soriín azt, az aján|attevőt, aki
ajánlatot nyújtott be, ismételten fel kell hívni ajánlattéte|reazzal, hogy a
benyújtott ajén|atfenntartható, feltéve,hogy az ajánlattételifelhívás feltételei
időközben nem változtak meg.
() Aján|atkérő aZ áraján|at kérés során valamennyi
egyenlő esélyt köteles biztosítani.

aján|attevő számára

(5) Az aján|atkétésifelhívásnak tarta|maznia kell a beszetzés pontos, részletes
meghatározását, miiszaki, gazdasági, pénzijgyi és jogi feltételeit (ktilönös
tekintettel a garunciáta, a kötbérre), teljesítésiidejét éshelyét, azon feltételeknek
az ismertetését,amelyek vállalása az ajánlat érvényességifeltótele, ezek
egyenlőségeeseténaz e|őnybenrészesítés
kritériumait,az ajánlatok értékelésénél
a
bírá|ő á|tal érvényesítenikívánt szempontokat, az ajánlatok
benyújtására,
határidejére,továbbá az elbirálás és eredményhirdetéskörülményeire vonatkoző
adatokat,- pénzugy teljesítésfeltételeitésgaranciáit.
(6) Az qán|atkéró az ajánlatkérésifelhívást az aján|atok benyújtására nyitva álló
időpontig visszavonhatja, amit az ajánlatkérésselazonos módon kell
közzétenni.
(7) Az ajánlatokat zárt borítékbankell benyújtaniaz aján|atkéróhöz. Az aján|atok
felbontásánál csak az aján|atkétő és aZ ajánlattevők, valamint az
aján|atkétő á|tal megbizottak, illetve meghívottak lehetnek jelen. Az
ajánlatok felbontására az aján|attevőketmeg kellhívni !
(8) Az ajánlatok felbontásakor az aján|atkéró'vagy az áItala megbízott szemé|y
(továbbiakban:ajánlatkérő)ismerteti az ajánlattevők nevét,az á|ta|ukigényelt
ellenszolgá|tatást, valamint az á|taluk megjelölt teljesítésihatáridőt. Ezen túl
aján|atkérő az ajánlatok egyéb adatait is ismertetheti, kivéve, amelyeknek
nyilvánosságrahozatalátazaján|aÍtevőmegtiltotta'
(9) Ajánlatkérő az ajánlatok felbontása után - apáIyánatok terjedelmétőlfiiggően
- azonnal de legalább 3 napon beltil megállapítja, hogy az ajánlatok közül
melyek érvényesek.
Ervénytelen az ajánlat akkor, ha azt az ajántat benffitására meghatározott
határídó eltelte után nyújtottákbe, vagy nem felel meg az ajánlatkérésifelhívás
feltételeinek.
(10) Az ajánlatok felbontásáról jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet az
aján|atottevőknek meg kell küldeni.
Az qán|atokat a felbontásukat követő 5 napon beliil véleményeznikell. Ha az
ajánlatok véleményezésesorán bizonyos kérdések tísztázása szükséges' az
ajánlatkéró az aján|attevőtől felvilágosítást kérhet,melyet közölni kell a többi
ajánlattevővel.
Az aján|atokatszakértői munkacsoport véleményezi.

A szakértőimunkacsoport ös szetétel
e önkormány zati b eszerzés
esetén
:
- a Polgármester,
- a KözbeszerzésiElőkészítőBizottság,
- a Pénzügyicsoportvezető,
- a Településfej
lesztésicsoportvezető.
A fenti szakértői munkacsoport önkormányzati költségvetési szervek
esetén
kiegészüla költségvetési
beszerzése
szervvezetőjével.
(11) A szakértői munkacsoport tagjainak összehívásáról az ajánlatkérő
gondoskodik.A szakértői munkacsoporta bontást követő 10 napon belül az
ajánlatokat elbírálja, döntésétegyszeni szótöbbséggel hozza meg. A csoport
munkájában a pénzigyi csoportvezető,településfejlesztési
csoportvezető és a
költségvetési
szerv vezetője tanácskozásijoggal v eszrészt.
(12)A szakértóimunkacsoportdtintését
az ülésről késztiltjegyzőkönyvben
rö gziti' a szerződéskötésre
alkalmasnakítéltajánlatokatrangsorolja.
(13) Ajánlatkérőa döntést követően az eredményről írásban értesítiaz
ajánlattevőket.

5.S
Szerződéskötés
szempontjai
(1) Ha az árajánlatkéréssel
kiválasztott ajánlattevőaz eredményhirdetést
követő
5 naponbelül nem köti meg a szeruódést,úgy a második legjobbnakítélt
ajánlattevővel lehet szerződéstkötni. Ha a szerződés újabb 5 napon
belül a második legjobbnak ítéltaján|attevővelsemjöhet létre,újeljárást
lehetlefolytatni.
jogosult.
(2) A szerződés
megkötésére
a Polgármester
6.$
A beszerzés
forrásai, elszámolásaéspénzügyifeltétele
(1) Az e rendelette|szabáLyozottbeszerzésfedezetéta Képviselő-testületáltal
biztosída.
elfogadottköltségvetés
határidőre
történő megvalósításaérdekében'
határidő túllépés
Q) A beszerzés
a beruházás
esetérea szetződésbenkötbért kell kikötni. A kötbér kikotésénél
jellegétésnagyságrendjét
kell figyelembevenni.

7.$
A beszerzésátvételeésüzembehelvezése
ésaktiválása
( 1) A beszerzések
átvétele:
a. beruházás' felújítás,rekonstrukcióesetén:a műszaki átadás-átvételi
eljáráslefolytatása.
esetén:
minőségiésmennyiségiátadás-átvétel,
b. készletbeszerzés

c. szolgá|tatás esetén:telj esítésigazo|ása,
d tervezés esetén: teljesítés igazo|ása.
(2) Az üzembehelyezési eljárást abeszerzés átadását követő 30 napon belül
le kell folytatni. A tátgyí eszköz nyilvántartásba vételéhezállományba
vételi bizoty|atot kell kiállítani ésa tárgyi eszközt aktiválni kell.
(3) Az üzembe helyezésró|, az ahhoz sziikséges és a jogszabá|yokban e|óírt
hatósági engedélyekmegszeruéséró|
a településfejlesztési
csoport, az |. sz.
melléklet tartalmi követelményeinek megfelelő üzembe helyezésiokmány
kiállításáról - a településfejlesztési csoport adatszolgétltatásaa|ap1án _ a
pénzigyi c soport gondoskodik.

8.S
A beszerzésifolyam at lezár ása
(1) A beruházás befejezésének időpontja az üzembe helyezési okmány
kiállításánaknapja.
(2) Beruházás esetén a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi csoportja végzi (a
Teleptilésfejlesztésicsoport közreműködésével) a Központi Statisztikai
H i v atal r észére sziiks éges adatszo|gáltatást.
(3) A Polgármestet, vagy aKozbeszeruési Előkészítő Bizottság Elnöke a képviselőtesttiletSoron következő üléséntájékoztatástad a beszerzésről.

e.s
Hatályba léptetőrendelkezések
(1)E rendelet 2009. május 1. napján lép hatályba.
(2)Rendelkezéseit:
követően indítandóbeszerzéseknél
a)a hatálybalépést
kell alkalmazni.
b)a hatálybalépés
időpontjában már engedélyezett,
illetve folyamatbanlévő
beszetzések esetében csak azokat az e|oirásokat kell alkalmazni. amelvek
nem befolyásolják kedvezőtlenül a megvalósításfolyamatát.
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