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Kozbeszerzesi szabalyzat 

K O Z B E S Z E R Z E S I SZABALYZAT 

A Sajobabonyi Polgarmesteri Hivatal kozbeszerzesi szabalyzatat a kozbeszerzesekrol szolo 
2011. evi CVII. torveny 22. § (1) bekezdeseben foglaltak szerint a kovetkezok szerint 
hatarozom meg. E szabalyzat hatalya ala tartozik Sajobabony Varos Onkormanyzatanak 
hivatala, valamennyi koltsegvetesi intezmenye, az onkormanyzat altal alapitott koltsegvetesi 
szerve. 

I . 
A SZABALYZAT C E L J A 

Az ajanlatkero a Kbt. rendelkezeseivel osszhangban a szakszerii, hatekony es egyben jogszerii 
beszerzesei erdekeben egyseges szabalyokat allapitson meg, melyek alkalmazasaval az 
intezmenyi igenyek atlathato, ellenorizheto eljarasokkal elegithetok ki. 

I I . 
A SZABALYZAT S Z E M E L Y I H A T A L Y A 

Az eljarasban az ajanlatkero, valamint az ajanlatkero neveben, az eljarasban reszt vevo 
szervezeti egysegek, munkavallaloi illetoleg barmely polgari jogi szerzodes alapjan bevont 
szemelyek jelen Szabalyzat szerint jarnak el kozbeszerzesek elokeszitese es/vagy 
lebonyolitasa soran. 

III . 
A S Z A B A L Y Z A T T A R G Y I H A T A L Y A (A K O Z B E S Z E R Z E S TARGYA) 

— A Kbt. 5. § -ra tekintettel e Szabalyzat szerint kell eljami azon eljarasokban, amelyeket az 
ajanlatkero visszterhes szerzodes megkotese celjabol koteles lefolytatni megadott targyu 
es erteku beszerzesek megvalositasa erdekeben (kozbeszerzes). 

— A Szabalyzat targyi hatalya, azaz a kozbeszerzes targya a Kbt.-ben rogzitetteknek 
megfeleloen a kovetkezo: 

= arubeszerzes, 

= epitesi beruhazas, 

= szolgaltatas megrendelese, 

= epitesi koncesszio 

= szolgaltatasi koncesszio. 

Az arubeszerzes olyan visszterhes szerzodes, amelynek targya forgalomkepes es birtokba 
veheto ingo dolog tulajdonjoganak vagy hasznalatara, hasznositasara vonatkozo jognak -
veteli joggal vagy anelkul torteno - megszerzese az ajanlatkero reszerol. Az arubeszerzes 
magaban foglalja a beallitast es uzembe helyezest is. 
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Az epitesi beruhazas olyan visszterhes szerzodes, amelynek targya a kovetkezo valamelyik 
munka megrendelese (es atvetele) az ajanlatkero reszerol: 

a) az Kbt. 1. szamu mellekleteben felsorolt tevekenysegek egyikehez kapcsolodo munka 
kivitelezese vagy kivitelezese es kulon jogszabalyban meghatarozott tervezese egyiitt; 

b) epitmeny kivitelezese vagy kivitelezese es kiilon jogszabalyban meghatarozott 
tervezese egyiitt; 

c) az ajanlatkero altal meghatarozott kovetelmenyeknek megfelelo epitmeny barmilyen 
eszkozzel, vagy modon torteno kivitelezese. 

A szolgaltatas megrendelese - arubeszerzesnek es epitesi beruhazasnak nem minosiilo - olyan 
visszterhes szerzodes, amelynek targya kiilonosen valamely tevekenyseg megrendelese az 
ajanlatkero reszerol. 

Az epitesi koncesszio olyan epitesi beruhazas, amely alapjan az ajanlatkero ellenszolgaltatasa 
az epitmeny hasznositasi joganak meghatarozott idore torteno atengedese vagy e jog 
atengedese penzbeli ellenszolgaltatassal egyiitt, ahol a hasznositashoz kapcsolodo 
kockazatokat teljes egeszeben vagy legalabb jelentos reszben a nyertes ajanlattevo viseli. 

A szolgaltatasi koncesszio olyan szolgaltatas-megrendeles, amelynek alapjan az ajanlatkero a 
szolgaltatas nyujtasanak jogat (hasznositasi jog) meghatarozott idore atengedi, es 
ellenszolgaltatasa a hasznositasi jog vagy e jog atengedese penzbeli ellenszolgaltatassal 
egyiitt, ahol a hasznositashoz kapcsolodo kockazatokat teljes egeszeben vagy legalabb 
jelentos reszben a nyertes ajanlattevo viseli. 

Ha egy szerzodes tobb - egymassal sziiksegszeriien osszefiiggo - kozbeszerzesi targyat foglal 
magaban, a meghatarozo ertekii kozbeszerzesi targy szerint kell a szerzodest minositeni. 
Szolgaltatas megrendelesenek minosiil az a szerzodes, amelynek a targya aru beszerzese es 
szolgaltatas megrendelese, ha a szolgaltatas erteke meghaladja az arubeszerzes erteket. 

IV. 
A K O Z B E S Z E R Z E S E R T E K H A T A R A I E S A Z E L J A R A S O K F A J T A I 

A kozbeszerzesi ertekhatarok a kovetkezoek: 
a) az Europai Unio joga altal meghatarozott kozbeszerzesi ertekhatarok (a tovabbiakban: 

unios ertekhatarok); 
b) a koltsegvetesi torvenyben nemzeti ertekhatarokkent meghatarozott kozbeszerzesi 

ertekhatarok (a tovabbiakban: nemzeti ertekhatarok). 

Az unios ertekhatarokat idoszakonkent az Europai Bizottsag allapitja meg es teszi kozze az 
Europai Unio Hivatalos Lapjaban. 
Az egyes beszerzesi targyakra meghatarozott nemzeti ertekhatarokat a koltsegvetesi 
torvenyben minden evben meg kell hatarozni. Az egyes beszerzesi targyakra meghatarozott 
unios ertekhatarokat, tekintettel az ertekhatarokra vonatkozo ertekmegallapito europai unios 
jogi aktusokra, a koltsegvetesi torvenyben minden evben meg kell hatarozni. 

Az egyes beszerzesi targyakra vonatkozo unios ertekhatarokat, valamint a nemzeti 
ertekhatarokat a Kozbeszerzesi Hatosag a Kozbeszerzesi Ertesitoben minden ev elejen 
kozzeteszi. Ennek soran az unios ertekhatarok forintban meghatarozott osszeget az Europai 
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Bizottsagnak az unios ertekliatarok nemzeti valutakban meghatarozott osszegere vonatkozo, 
az Europai Unio Hivatalos Lapjaban kozzetett kozlemenyenek megfeleloen kell feltiintetni. 

A kozbeszerzesi eljarasok rendjei es azok ertekhatarai 

I. A nemzeti eljarasrendben Magyarorszag kozponti koltsegveteserol szolo torveny 
hatarozza meg. 

II. Az unios ertekhatart eiero erteku beszerzesek szerinti eljarasrendben iranyado 
kozbeszerzesi ertekhatarok a Magyarorszag kozponti koltsegveteserol szolo torveny 
hatarozza meg . Az egyes beszerzesi targyakra vonatkozo unios ertekhatarokat , 
valamint a nemzeti ertekhatarokat a Kozbeszerzesi Hatosag a Kozbeszerzesi Ertesitoben 
minden ev elejen kozzeteszi. 

V. 
E R T E L M E Z O R E N D E L K E Z E S E K 

— Az orszag alapveto biztonsagi erdekevel kapcsolatos beszerzes. olyan beszerzes, 
amelynek targya kozvetleniil kapcsolodik az orszag lakossaganak fizikai, kornyezeti, 
egeszsegiigyi, gazdasagi, honvedelmi biztonsagat befolyasolni kepes epitesi 
beruhazashoz, arubeszerzeshez, valamint szolgaltatas megrendelesehez, ideertve a 
vedekezesi kesziiltseg eseten a vizkar kozvetlen elharitasa erdekeben szukseges 
beszerzeseket is 

— Kiemelt termek: A kozponti koltsegvetesi szervek kozpontositott kozbeszerzeseinek 
reszletes szabalyairol szolo kiilon jogszabalyban igy meghatarozott termekek kore. 

— A kozbeszerzesi eljaras elokeszitese: az adott kozbeszerzesi eljaras megkezdesehez 
szukseges cselekmenyek elvegzese, igy kiilonosen az adott kozbeszerzessel 
kapcsolatos helyzet- es piacfelmeres, a kozbeszerzes becsiilt ertekenek felmerese, az 
eljarast megindito (meghirdeto) hirdetmeny, felhivas es a dokumentacio elokeszitese; 

— A kozbeszerzesi eljaras megkezdese: kozbeszerzes megkezdesen a kozbeszerzesi 
eljarast megindito hirdetmeny feladasanak idopontjat, a kozvetlen reszveteli felhivas 
[Kbt. 38. § (1) bekezdes] megkiildesenek idopontjat, a hirdetmeny nelkiili targyalasos 
eljaras eseteben pedig az ajanlatteteli felhivas - a Kbt. 99. § (2) bekezdese szerinti 
esetben a targyalasi meghivo - megkiildesenek, ennek hianyaban a targyalas 
megkezdesenek idopontjat kell erteni; 

— Reszvetelre jelentkezo.- az a gazdasagi szereplo, aki (amely) a tobb szakaszbol alio 
kozbeszerzesi eljaras elso, reszveteli szakaszaban reszveteli jelentkezest nyijjt be. 
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VI. 
A L A P E L V E K 

1. A kozbeszerzesi eljarasban az ajanlatkero koteles biztositani, a gazdasagi szereplo pedig 
tiszteletben tartani a verseny tisztasagat, atlathatosagat es nyilvanossagat. 

2. Az ajanlatkeronek eselyegyenloseget es egyenlo banasmodot kell biztositania a gazdasagi 
szereplok szamara. 

3. Az ajanlatkero es a gazdasagi szereplok a kozbeszerzesi eljarasban a johiszemiiseg es 
tisztesseg, valamint a rendeltetesszerii joggyakorlas kovetelmenyeinek megfeleloen 
kotelesek eljami. 

4. Az ajanlatkeronek a kozpenzek felhasznalasakor a hatekony es felelos gazdalkodas elvet 
szem elott tartva kell eljamia. 

5. Az Europai Unioban letelepedett gazdasagi szereplok es a kozossegi aruk szamara 
nemzeti elbanast kell nyujtani a kozbeszerzesi eljarasban. Az Europai Union kiviil 
letelepedett gazdasagi szereplok es a nem kozossegi aruk szamara nemzeti elbanast a 
kozbeszerzesi eljarasban Magyarorszagnak es az Europai Unionak a kozbeszerzesek teren 
fennallo nemzetkozi kotelezettsegeivel osszhangban kell nyiijtani. 

6. A kozbeszerzesi eljaras nyelve a magyar, az ajanlatkero a kozbeszerzesi eljarasban 
lehetove teheti - de nem kovetelheti meg - a magyar helyett mas nyelv hasznalatat is. 

VII . 
A K O Z B E S Z E R Z E S I E L J A R A S E L O K E S Z I T E S E 

(1) A kozbeszerzesi eljaras elokeszitese, a felhivas es a dokumentacio elkeszitese, az 
ajanlatok ertekelese soran es az eljaras mas szakaszaban az Onkormanyzat neveben 
eljaro, illetoleg az eljarasba bevont szemelyeknek, illetoleg szervezeteknek 
megfelelo- a kozbeszerzes targya szerinti, kozbeszerzesi, jogi es penziigyi-
szakertelemmel kell rendelkezniiik. A jegyzo gondoskodik a felhivas es az 
ajanlatkeresi dokumentacio elkeszitteteserol es rendelkezesre allasarol. Sziikseg 
szerint a helyi onkormanyzat kozbeszerzesi tanacsado vagy kiilso szervezet segitseget 
is igenybe veheti. 

(2) Minden egyes kozbeszerzesi eljarast- annak elokeszitesetol az eljaras alapjan kotott 
szerzodes teljesiteseig terjedoen- irasban, vagy az eljarasi cselekmenyek elektronikus 
gyakorlasa eseten kulon, a Kbt. felhatalmazasa alapjan alkotott jogszabaly szerint 
elektronikusan dokumentalni kell. (Kbt.34.§ (1) bekezdes) 

(3) Az ajanlatkero jogait es kotelezettsegeit az erintett onkormanyzat neveben armak 
Polgarmestere gyakorolja. 

1. A kozbeszerzesi terv elkeszitese 

A kozbeszerzesi terv elkeszitese a Kbt. 33. § (1) bekezdesenek hatalya ala tartozo 
ajanlatkerok eseteben kotelezo. A terv elkeszitesenek hatarideje marcius 31. 
A kozbeszerzesi terv elkeszitesenek celja, hogy az ajanlatkero minel korabban szamba vegye 
a targyevre tervezett beszerzeseit. 

A jovahagyott koltsegvetes, es felmert beszerzesi igenyek alapjan beszerzesi tervet kell 
kesziteni, mely ertekhatartol fuggetleniil tartalmazza a targyevre tervezett beszerzeseket, a 
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beszerzesek idobeni, penziigyi iitemezeset. A beszerzesi tervnek ki kell temie a beszerzessel 
szemben tamasztott miiszaki specifikaciokra, valamint a koltsegelemzes, megvalosithatosagi 
tanulmanyterv alapjan szamitott beszerzesi ertekre is. 
A koltsegvetesi ev kezdetet kovetoen elozetes osszesitett tajekoztatot - a Kbt. XIV. Fejezet 
szerinti szabalyok szerint eljaro ajanlatkero az ilyen eljarasok eseteben idoszakos elozetes 
tajekoztatot - kell kesziteni az adott evre, vagy az elkovetkezo legfeljebb tizenket honapra 
tervezett 

a) osszes (a kiveteli korbe nem tartozo es az unios ertekhatarokat elero vagy meghalado 
erteku) arubeszerzeseirol, ha annak becsult osszerteke eleri vagy meghaladja az unios 
ertekhatart; 

b) 3. melleklet szerinti osszes (a kiveteli korbe nem tartozo es az ertekhatarokat elero 
vagy meghalado ertekii) szolgaltatas megrendeleserol, ha armak becsiilt osszerteke 
eleri vagy meghaladja az unios ertekhatart. 

Arubeszerzes eseteben az elozetes osszesitest arucsoportonkenti bontasban kell elkesziteni, es 
az arucsoportot a Kozos Kozbeszerzesi Szojegyzekre (CPV) torteno hivatkozassal kell 
megadni. 
Szolgaltatas megrendelese eseteben az elozetes osszesitest a Kbt. 3. melleklet szerinti 
szolgaltatascsoportonkenti bontasban kell elkesziteni. 

Elozetes osszesitett tajekoztatot kell kesziteni - a Kbt. XIV. Fejezet szerinti (kozszolgaltatoi 
szerzodes) kiilonos szabalyok szerint lefolytatando eljarasok eseteben idoszakos elozetes 
tajekoztato - a tervezett epitesi beruhazas lenyeges jellemzoirol, felteteleirol, ha az epitesi 
beruhazas becsiilt erteke eleri vagy meghaladja az epitesi beruhazasra iranyado unios 
ertekhatart. A tajekoztatot a tervezett epitesi beruhazas megvalositasara vonatkozo dontest 
kovetoen kell elkesziteni. 

A kozbeszerzesi terv elkeszitese a kovetkezo folyamatokat foglalja magaban: 

1. Az ajanlatkero szervezeti igenyeinek felmerese beszerzesi csoportonkenti 
bontasban, valamint kiilon kiemelve a sziiksegesnek itelt teljesitesi idopontot is. A 
kovetkezo evre figyelembe vett koltsegvetesi eloiranyzatok terhere a beszerzes 
targya szerint illetekes ellatasi egysegek vezetoi osszesitik, a szabalyzat targyi 
hatalya ala tartozo, kovetkezo evre tervezett beszerzeseiket; 

2. Az igenyek osszesitese, a beszerzesi targyak es szerzodesek minositese; 

Hatarido : marcius 20. 

3. Piacfelmeres, amely valaszt ad a Kbt. 32-33. §-ban foglaltakra, azaz a 
kozbeszerzes ertekere is. 

4. A beszerzesek ertekeinek becslese figyelemmel a reszekre bontas tilalmara es az 
egybeszamitas szabalyanak alkalmazasara is. 

5. Az egyes beszerzesekhez sziikseges penziigyi fedezet elkiilonitese, a 
beszerzesekhez szukseges penzugyi fedezet biztositasa, igazolasa. 

6. Az egyes beszerzesek vonatkozasaban a kozbeszerzesi eljaras meginditasa varhato 
idopontjanak meghatarozasa. 
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A kozbeszerzesi terv nem vonja maga utan az abban megadott kozbeszerzesre vonatkozo 
eljaras lefolytatasanak kotelezettseget. A szervezet a kozbeszerzesi tervben nem szereplo 
kozbeszerzesre vagy a tervben foglaltakhoz kepest modositott kozbeszerzesre vonatkozo 
eljarast is lefolytathatja, ha az altala elore nem lathato okbol eloallt kozbeszerzesi igeny vagy 
egyeb valtozas meruit fel. Ezekben az esetekben a kozbeszerzesi tervet modositani kell az 
ilyen igeny vagy egyeb valtozas felmeriilesekor, megadva a modositas indokat is. 
A kozbeszerzesi tervet a Kozbeszerzesi Hatosag vagy a jogszabalyban az ajanlatkero 
ellenorzesere feljogositott szervek keresere meg kell megkuldeni. 

2. A kozbeszerzesek dokumentalasanak altalanos rendje 

A Kbt. 34. §-a ertelmeben az ajanlatkeronek minden egyes kozbeszerzesi eljarasat - annak 
elokeszitesetol a szerzodes teljesiteseig terjedoen - irasban dokumentalnia kell. Ebbol 
adodoan valamennyi eljarasi cselekmenyt irasos formaban kell rogziteni. 

A Kbt. 34. § (2) bekezdese ertelmeben a kozbeszerzesi eljaras soran keletkezett valamennyi 
dokumentumot az ajanlatkeronek legalabb 5 evig meg kell oriznie. 

A dokumentalas rendje kulonosen az alabbiakat foglalja magaban: 

— az ajanlatkeronel erre tekintettel kialakitott szabalyok megtartasat (peldaul: iigyirat-
kezelesi szabalyzat, SZMSZ idevonatkozo reszei, stb.); 

— az adott kozbeszerzesi eljaras soran gyakorolt eljarasi cselekmenyeknek 
jegyzokonyvben torteno rogzitese; 

— a Biralo Bizottsagi tagok biralati lapjainak megorzese; 

— az adott kozbeszerzesi eljaras soran keletkezett valamermyi irat megorzesenek a 
rendje; 

— a szerzodes nyilvantartasanak, a teljesites ellenorzesenek rendje. 

3. Az ajanlatkero neveben eljaro szemelyekkel kapcsolatos szabalyok 

A szervezet neveben eljaro szemelyek, illetve mindazon szemelyek, akik az adott beszerzes 
elokeszito, vagy mas szakaszaban barmi modon reszt vesznek osszeferhetetlensegi 
nyilatkozatot kotelesek irasban termi. 

Osszeferhetetlen es nem vehet reszt az eljaras elokesziteseben es lefolytatasaban az 
ajanlatkero neveben olyan szemely vagy szervezet, amely funkcioinak partatlan es targyilagos 
gyakorlasara barmely okbol, igy kiilonosen gazdasagi erdek vagy az eljarasban reszt vevo 
gazdasagi szereplovel fermallo mas kozos erdek miatt nem kepes. 

Osszeferhetetlen es nem vehet reszt az eljarasban ajanlattevokent, reszvetelre jelentkezokent, 
alvallalkozokent vagy az alkalmassag igazolasaban reszt vevo szervezetkent az ajanlatkero 
altal az eljarassal vagy armak elokeszitesevel kapcsolatos tevekenysegbe bevont szemely vagy 
szervezet, ha kozremukodese az eljarasban a verseny tisztasaganak serelmet eredmenyezheti. 
Az ajanlatkero koteles felhivni az eljaras elokeszitesebe bevont szemely vagy szervezet 
figyelmet arra, ha e bekezdes alapjan - kiilonosen az altala megszerzett tobblet-informaciokra 
tekintettel - a kozbeszerzesi eljarasban torteno reszvetele osszeferhetetlenseget eredmenyezne. 

Az osszeferhetetlensegi nyilatkozat mintajat a Szabalyzat 1. sz. melleklete tartalmazza. 
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3.1. Az ajanlatkero neveben eljaro es az eljarasba bevont szemelyekkel, szervezetekkel 
szembeni kovetelmenyek 

A Kbt. 22. § (3) bekezdese ertelmeben a kozbeszerzesi eljaras elokeszitese, a felhivas es a 
dokumentacio elkeszitese, az ajanlatok ertekelese soran es az eljaras mas szakaszaban az 
ajanlatkero neveben eljaro, illetve az eljarasba bevont szemelyeknek es szervezeteknek 
megfelelo - a kozbeszerzes targya szerinti, kozbeszerzesi, jogi es penzugyi - szakertelemmel 
kell rendelkezniiik. Ez termeszetesen nem jelenti azt, hogy harom kulonbozo szemelynek kell 
eleget tennie a torvenyi elvarasnak. 

3.2. A Birdldbizottsdg (tovdbbiakban: Bizottsdg) 

A Kbt. 22. § (4) bekezdese ertelmeben az ajanlatok elbiralasara legalabb 3 tagu 
biralobizottsagot kell letrehozni. 

A Bizottsdg munkdjdba bevont szemelyek: 

— az ajanlatkero szervezetebol delegalt szemelyek, 

— onkormanyzati kozbeszerzesi bizottsag vezetoje, 

— beszerzes targya szerinti szakertelemmel biro szemely, 

— az ajanlatkero neveben eljaro, megbizott szerv (tovabbiakban Kozbeszerzesi tanacsado 
szerv vagy szemely). 

— a hivatalos kozbeszerzesi tanacsado (adott erteku beszerzes eseten ha az ajanlatkero 
igy dontott). 

A bevont szemelyeknek a VII. fejezet 4.1. pontban emlitett, megfelelo szakertelemmel kell 
rendelkezniiik. A konkret beszerzesben, az ahhoz igazodo szakterulet kepviselojenek, 
jelenletet a Bizottsag munkajaban minden esetben biztositani kell. 
A Bizottsdg hatdskore: diz eljaras meginditasat kovetoen a Szabalyzatban foglalt eljarasi 
cselekmenyek szabalyszerii lefolytatasa, a vonatkozo jogszabalyok betartasanak biztositasa, 
az eljaras eredmenyet tartalmazo dontes szakmai elokeszitese, dontesi javaslat megtetele. A 
dontes meghozatalara azonban a Bizottsag nem rendelkezik hataskorrel. 

A Bizottsdg mukodese: az ertekelo Bizottsagot a konkret beszerzes kapcsan ad hoc jelleggel 
kell letrehozni. Az intezet szervezetebol delegalt szemelyeket a polgarmester javaslata alapjan 
a Kepviselo Testiilet jeloli ki. Az ertekelo Bizottsagot legkesobb az eljaras meginditasaig fel 
kell allitani. A bizottsagi donteseket az ertekelo iilesen kell meghozni. A Bizottsag akkor 
hatarozatkepes, ha a tagok legalabb 2/3-a jelen van. A Bizottsag az eljaras soran hozott 
donteseirol jegyzokonyvet keszit, amelyhez mellekelni kell a tagok indokolasaval ellatott 
biralati lapjat is. A jegyzokonyvet a tagok kezjegyukkel hitelesitik es az eljaras irataihoz 
csatoljak. 

A Bizottsdg feladata: 

— aj anlatok, j elentkezesek bontasa; 

— ajanlatok, j elentkezesek ertekelese; 

— eljarast lezaro dontes szakmai elokeszitese; 

— eljaras eredmenyenek kihirdetese. 

3.3. A hivatalos kozbeszerzesi tandcsado bevondsa 
A hivatalos kozbeszerzesi tanacsado olyan termeszetes szemely vagy jogi szemely, illetve 
jogi szemelyiseggel nem rendelkezo jogkepes szervezet, aki/amely a kozbeszerzesi eljarasok 
szakszerii lefolytatasat segiti elo, es akinek, amelynek kozbeszerzesi szakertelmet a 
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Kozbeszerzesi Hatosag a 93/2011 (XII.30.) Korm. rendelet szerint megvizsgalta, tovabba a 
kozbeszerzesekrol szolo 2011. evi CVIII. torveny (a tovabbiakban: Kbt.) 172. §-a szerinti 
hivatalos kozbeszerzesi tanacsadok nevjegyzekebe (a tovabbiakban: nevjegyzek) felvette. 

3.4. Az dsszeferhetetlenseg megdllapitdsa 

A Kbt. 24. §-aban eloirtakkal osszhangban, az ajanlatkero neveben eljaro szemelyek, illetve 
mindazon szemelyek, akik az adott beszerzes elokeszito, vagy mas szakaszaban barmi modon 
reszt vesznek osszeferhetetlensegi nyilatkozatot kotelesek Irasban tenni. 

Az osszeferhetetlensegi nyilatkozatot az adott kozbeszerzesi eljaras irataihoz, zart boritekban 
kell csatolni. 

Felelos: Az osszeferhetetlenseg vizsgalataert az a szemely vagy szerv felelos, aki 
dont a nyilatkozni koteles szemely vagy szerv kozbeszerzesi eljarasba valo 
bevonasarol. 

A Kbt. 24. §-a tartalmazza az osszeferhetetlensegi szabalyokat. 
Az ajanlatkeronek nem csak a beszerzes targya szerinti tevekenyseget vegzo szemellyel, 
szervezettel (erdekelt gazdalkodo szervezet) eroforrast nyiijto szervezet szemben kell az 
osszeferhetetlenseget vizsgalnia, hanem barmely akar munkajogviszony alapjan bevont 
termeszetes szemelyekkel kapcsolatban is, illetve az ajanlatkero azon gazdalkodo szerve 
vonatkozasaban, aki a beszerzes targya szerinti tevekenyseget folytatja. 

3.5. Titoktartdsi nyilatkozat megtetele 

Az adott kozbeszerzesi eljarasban reszt vevo szemelyek, fuggetleniil attol, hogy az eljarasba 
az ajanlatkero kozvetleniil delegalta, vagy polgari jogi szerzodes alapjan fejtik ki 
tevekenysegiiket, illetve attol, hogy ezt az ajanlattevo ajanlataban kifejezetten kerte-e 
kotelesek titoktartdsi nyilatkozatot tenni. A titoktartasi nyilatkozatnak tartalmaznia kell 
kiilonosen, hogy a nyilatkozatot tevo a Szabalyzat alapelveinek maradektalan ervenyesiilese 
erdekeben az eljaras soran tudomasara jutott informaciot bizalmasan kezeli, harmadik 
szemely jogosulatlan hozzafereset megakadalyozza. A titoktartasi nyilatkozat mintajat a 
Szabalyzat /. sz. melleklete tartalmazza. 

A titoktartasi nyilatkozatot az adott kozbeszerzesi eljaras irataihoz, zart boritekban kell 
csatolni. 

Felelos: A titoktartasi nyilatkozat megteteleert az a szemely vagy szerv felelos, 
aki dont a nyilatkozni koteles szemely vagy szerv kozbeszerzesi eljarasba valo 
bevonasarol. 

3.6. A kozbeszerzesi eljaras nyilvanossaga 

Az ajanlatkero koteles a Kbt. 31. §-ban szereplo adatokat, informaciokat, honlapjan 
kozzetenni. 

4. Elozetes osszesitett tajekoztato keszitese 

A kozbeszerzesi terv alapjan az ajanlatkero elozetes osszesitett tajekoztatot keszit. 
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— osszes (a kiveteli korbe nem tartozo es az unios ertekhatarokat elero vagy meghalado 
erteku) arubeszerzeseirol, ha annak becsult osszerteke eleri vagy meghaladja az unios 
ertekhatart; 

— 3. melleklet szerinti osszes (a kiveteli korbe nem tartozo es az ertekhatarokat elero vagy 
meghalado erteku) szolgaltatas megrendeleserol, ha annak becsiilt osszerteke eleri vagy 
meghaladja az unios ertekhatart. 

Arubeszerzes eseteben az elozetes osszesitest arucsoportonkenti bontasban kell elkesziteni, es 
az arucsoportot a Kozos Kozbeszerzesi Szojegyzekre (a tovabbiakban: CPV) torteno 
hivatkozassal kell megadni, szolgaltatas megrendelese eseteben az elozetes osszesitest a 3. 
melleklet szerinti szolgaltatascsoportonkenti bontasban kell elkesziteni. 

Az ajanlatkero elozetes osszesitett tajekoztatot - a XIV. Fejezet szerinti kiilonos szabalyok 
szerint lefolytatando eljarasok eseteben idoszakos elozetes tajekoztatot - keszithet a tervezett 
epitesi beruhazas lenyeges jellemzoirol, felteteleirol, ha az epitesi beruhazas becsiilt erteke 
eleri vagy meghaladja az epitesi beruhazasra iranyado unios ertekhatart. Ha az ajanlatkero 
tajekoztatot keszit, azt a tervezett epitesi beruhazas megvalositasara vonatkozo dontest 
kovetoen kell elkeszitenie. 

Az elozetes osszesitett tajekoztatonak (idoszakos elozetes tajekoztatonak) az ajanlatkero 
honlapjan torteno kozzetetele eseten az ajanlatkero koteles a hirdetmenyt a felhasznaloi 
oldalon megnevezesii hirdetmenyt - a Kozbeszerzesi Hatosagon keresztiil - megkiildeni az 
Europai Unio Kiadohivatalanak. Az elozetes osszesitett tajekoztato (idoszakos elozetes 
tajekoztato) honlapon torteno kozzetetelere ezen hirdetmenynek az Europai Unio 
Kiadohivatala reszere elektronikus uton torteno feladasat kovetoen kerulhet sor. 
Az elozetes osszesitett tajekoztatot (idoszakos elozetes tajekoztatot) tartalmazo hirdetmeny 
kozzetetele nem vonja maga utan az abban megadott kozbeszerzesre vonatkozo eljaras 
lefolytatasanak kotelezettseget. 

5. A beszerzes ertekenek meghatarozasa 

A beszerzes ertekenek meghatarozasa kiilonosen fontos a kozbeszerzesi terv elkeszitesenek 
folyamataban. Az igy meghatarozott becsiilt ertek helytallosagat azonban valamennyi konkret 
kozbeszerzes meginditasat megelozoen ellenorizni kell. 

A beszerzes erteket kizarolag a Kbt. 11-18. §-ai alapjan lehet megallapitani. 

6. A konkret eljaras meginditasanak elokeszitese 

Az eljaras preclz elokeszitesenek nem csak altalanossagban, de a konkret eljaras szintjen is 
szamottevo a jelentosege. 

6.1. A kozbeszerzesi fajta meghatarozasa 

A beszerzes targyanak, ertekenek, sajatossaganak es egyeb, az eljarast befolyasolo 
koriilmenyek figyelembe vetelevel, a szakmai megalapozottsag egyidejii ismerteteset 
kovetoen, az ajanlatkero dont az alkalmazni kivant kozbeszerzesi eljaras fajtajarol. 
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Eljarasi fajta alkalmazdsdrol dont: 

6.2. A penzugyi fedezet igazolasa 

A realizalni kivant beszerzesi igeny penzugyi fedezetenek megletet, illetve a teljesitesi 
idopontban valo rendelkezesre allasanak biztositekat az ajanlatkero koteles igazolni. 

6.3. Szerzodes megkotesehez szukseges engedely 

Amennyiben a beszerzes jellege megkivanja, a szerzodes megkotesehez sziikseges 
engedelyeket az ajanlatkero szerzi be. 

6.4. A hirdetmeny elkeszitese 

A beszerzes targyaval szemben tamasztott miiszaki kovetelmenyek, specifikaciok ismereteben 
az ajanlatkero/Kozbeszerzesi tanacsado szerv vagy szemely/ajanlatkero neveben eljaro 
megbizottja elkesziti az eljarast megindito hirdetmenyt (ajanlati felhivast, reszveteli felhivast, 
ajanlatteteli felhivast), melyben meghatarozza a muszaki kovetelmenyeken tuli elvarasokat, 
szerzodeses felteteleket. 

A hirdetmenynek tartalmaznia kell kiilonosen: 

a) az ajanlatkero nevet, cimet, telefon- es telefaxszamat (e-mail); 

b) a kozbeszerzesi eljaras fajtajat, targyalasos es gyorsitott eljaras eseten annak 
indokolasat; 

c) a dokumentacio es a kiegeszito iratok vagy versenyparbeszed eseteben az ismerteto 
rendelkezesre bocsatasanak modjat, hataridejet, annak beszerzesi helyet es penzugyi 
felteteleit. Meghivasos, hirdetmeny kozzetetelevel indulo targyalasos eljaras es 
versenyparbeszed eseten a dokumentaciora, illetve ismertetore vonatkozo adatokat az 
eljarast megindito felhivasnak csak akkor kell tartalmaznia, ha az ajanlatkero a 
dokumentaciot (ismertetot) mar a reszveteli szakaszban rendelkezesre bocsatja, 
hirdetmeny nelkiili targyalasos eljarasban pedig csak akkor, ha az ajanlatkero 
dokumentaciot keszit es a dokumentaciot az ajanlatteteli felhivassal egyidejiileg nem 
kiildte meg; 

d) a kozbeszerzes targyat es mennyiseget; 

e) a szerzodes meghatarozasat, amelynek megkotese erdekeben a kozbeszerzesi eljarast 
lefolytatjak; 

f) a szerzodes idotartamat vagy a teljesites hataridejet; 

g) a teljesites helyet; 

h) az ellenszolgaltatas teljesitesenek felteteleit vagy a vonatkozo jogszabalyokra 
hivatkozast; 

i) annak meghatarozasat, hogy az ajanlattevo tehet-e tobbvaltozatu (alternativ) ajanlatot, 
valamint a reszajanlattetel lehetoseget vagy annak kizarasat; 

j) az ajanlatok ertekelesi szempontjat [71. § (2) bekezdes], az osszessegeben 
legelonyosebb ajanlat ertekelesi szempontja eseten a 71. § (3) bekezdese szerinti 
adatokat a 71. § (5) bekezdesere figyelemmel; 

k) a kizaro okokat es a megkovetelt igazolasi modokat; 
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1) az alkalmassag! kovetelmenyeket, az alkalmassag megitelesehez szukseges adatokat es 
a megkovetelt igazolasi modot; 

m) az ajanlatteteli hataridot vagy reszveteli felhivas eseten a reszveteli hataridot; 

n) az ajanlat vagy reszveteli jelentkezes benyujtasanak cimet; 

o) az ajanlattetel vagy reszveteli jelentkezes nyelvet (nyelveit), annak felttinteteset, hogy 
a magyar nyelven kiviil mas nyelven is benyujthato-e az ajanlat vagy reszveteli 
jelentkezes; 

p) az ajanlat(ok) felbontasanak helyet, idejet es az ajanlatok felbontasan jelenletre 
jogosultakat; reszveteli felhivas eseten a reszveteli jelentkezesek felbontasanak helyet, 
idejet; 

q) az ajanlati kotottseg minimalis idotartamat, a reszveteli felhivas kivetelevel; 

r) reszveteli felhivas eseten az ajanlatteteli felhivas megkiildesenek tervezett napjat; 

s) az ajanlati biztositek eloirasara, valamint a szerzodesben megkovetelt biztositekokra 
vonatkozo informaciot; 

t) az Europai Uniobol szarmazo forrasbol tamogatott kozbeszerzes eseten az erintett 
projektre (programra) vonatkozo adatokat. 

6.5. A dokumentacio elkeszitese 

Az ajanlatkero - a megfelelo ajanlattetel elosegitese erdekeben - dokumentaciot, 
versenyparbeszed eseten ismertetot koteles kesziteni, a hirdetmeny nelkiili targyalasos 
eljarasban pedig dokumentaciot keszithet. A dokumentacio egyebek mellett tartalmazza a 
szerzodestervezetet, kiveve targyalasos eljarasban es versenyparbeszed eseten, ahol az 
ajanlatkero jogosult szerzodestervezet helyett csak az altala ismert szerzodeses felteteleket 
meghatarozni. (szerzodestervezet es szerzodeses feltetelek) 

A dokumentacio tartalmazza az ajanlat elkeszitesevel kapcsolatban az ajanlattevok reszere 
sziikseges informaciokrol szolo tajekoztatast, valamint az ajanlat reszekent benyujtando 
igazolasok, nyilatkozatok jegyzeket. A dokumentacioban ajanlott igazolas- es 
nyilatkozatmintak szerepelhetnek. Amennyiben a dokumentaciot mar a reszveteli szakaszban 
rendelkezesre bocsatjak, a kozbeszerzesi eljaras reszveteli szakaszara vonatkozoan is 
tartalmazhat tajekoztatast. Epitesi beruhazas megvalositasara vonatkozo kozbeszerzesi 
eljarasban a megfelelo ajanlattetel, tovabba az ajanlatok erdemi osszehasonlitasa erdekeben az 
ajanlatkero koteles a kozbeszerzes targyara vonatkozo, annak megfelelo arazatlan 
koltsegvetest az ajanlattevok rendelkezesere bocsatani. 

Az ismertetore - a Kbt. 105. § (2) bekezdese szerinti kiilonbseggel - a dokumentaciora 
vonatkozo szabalyokat kell megfeleloen alkalmazni. 

Az ajanlatkero jogosult egyes elvarasok, ajanlati elemek reszletes szabalyait a 
dokumentacioban meghatarozni, de ezek nem jarhatnak azzal, hogy olyan gazdasagi szereplo, 
amely az eljarast megindito felhivas alapjan a kozbeszerzesi eljarasban ajanlatot tehetne, a 
dokumentacio szovegere tekintettel erre nem lenne kepes. 
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Az ajanlatkero koteles gondoskodni arrol, hogy a dokumentacio nyilt eljaras eseten az ajanlati 
felhivas megjelenesenek napjatol, hirdetmeny nelkuli targyalasos eljaras eseten - amennyiben 
kesziil dokumentacio - az eljaras megkezdesetol, meghivasos es hirdetmeny kozzetetelevel 
indulo targyalasos eljaras, valamint versenyparbeszed eseten legkesobb az ajanlatteteli 
felhivas megkuldesenek idopontjatol az ajanlatteteli hatarido lejartaig rendelkezesre alljon. 

Az ajanlatkero eloirhatja, hogy a dokumentaciot ajanlatonkent vagy reszveteli 
jelentkezesenkent legalabb egy ajanlattevonek, reszvetelre jelentkezonek vagy az ajanlatban, 
illetve reszveteli jelentkezesben megnevezett alvallalkozonak meg kell vasarolnia vagy at kell 
vennie, vagy elektronikus uton el kell emie. 

Az ajanlatkero a nyilt eljaras ajanlati felhivasaban koteles megadni a dokumentacio 
rendelkezesre bocsatasanak modjat, hataridejet, annak beszerzesi helyet es penziigyi 
felteteleit. 
Hirdetmeny nelkuli targyalasos eljarasban az elobbi rendelkezes megfeleloen alkalmazando, 
ha az ajanlatkero dokumentaciot keszit es a dokumentaciot az ajanlatteteli felhi vassal 
egyidejiileg nem kiildte meg az ajanlattetelre felhivott gazdasagi szereploknek. 
Ha a dokumentacio megkiildeset kerik, es az ajanlatkero nem tette a dokumentaciot teljes 
terjedelmeben kozvetlenul elektronikus liton hozzaferhetove, az ajanlatkero vagy az altala 
meghatarozott szervezet a kerelem kezhezveteletol szamitott ket munkanapon beliil koteles 
ennek eleget tenni, felteve, hogy armak ellenerteket megfizettek. 

Az ajanlatkero tobb szakaszbol alio eljarasban a dokumentacio tekinteteben az fenti adatokat 
a reszveteli felhivasban csak akkor koteles megadni, ha a dokumentaciot mar a reszveteli 
szakaszban rendelkezesre bocsatja. 
Ha az ajanlatkero a dokumentaciot az eljaras reszveteli szakaszaban meg nem bocsatotta 
rendelkezesre, az ajanlatteteli felhivas megkiildesevel egyidejiileg kiildi meg az ajanlattetelre 
felhivott gazdasagi szereploknek a dokumentaciot vagy az ajanlatteteli felhivasban megjeloli 
azt az eleresi lehetoseget, amelyen a dokumentaciot teljes terjedelmeben kozvetleniil 
elektronikus uton hozzaferhetove tette. 

Az eljaras soran lehetoseg van a dokumentacio ellenertekenek megallapitasara a Kbt. 52.§ 
szerint. 

A Kbt. 49-45. § hatarozza meg, hogy a dokumentacionak legalabb mit kell tartalmaznia. 

6.6. A kozbeszerzesi miiszaki leiras 

Az eljarast megindito felhivasban vagy a dokumentacioban kotelezo megadni a kozbeszerzes 
targyara vonatkozo kozbeszerzesi miiszaki leirast. 
A miiszaki leiras azoknak a miiszaki eloirasoknak az osszessege, amelyet kulonosen az 
ajanlattetelhez sziikseges dokumentacio tartalmaz, es amelyek meghatarozzak a kozbeszerzes 
targya tekinteteben megkovetelt jellemzoket, amelyek alapjan a kozbeszerzes targya olyan 
modon irhato le, hogy az megfeleljen az ajanlatkero altal igenyelt rendeltetesnek. 

A miiszaki leiras tartalmazza a kornyezetvedelmi teljesitmenyre, a valamennyi 
kovetelmenynek - igy kiilonosen a fogyatekos emberek szamara a szolgaltatasokhoz valo 
egyenlo eselyii hozzaferes szempontjanak - megfelelo kialakitasra, a biztonsagra, es 
meretekre vonatkozo jellemzok meghatarozasat, ideertve a kozbeszerzes targyara 
alkalmazando, a terminologiara, a jelekre, a vizsgalatra es vizsgalati modszerekre, a 
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csomagolasra, a jelolesre, a cimkezesre, a hasznalati utasitasra, a gyartasi folyamatokra es 

modszerekre vonatkozo kovetelmenyeket. 

A kozbeszerzesi eljarasokban az alkalmassag es a kizaro okok igazolasanak, valamint a 
kozbeszerzesi muszaki leiras meghatarozasanak modjarol szolo 310/2011. (XII. 23.) Korm. 
rendelet IV. fejezetenek 5. es 6. pontja tartalmazza. A jogszabaly pontosan meghatarozza a 
muszaki leirasra vonatkozo kovetelmenyeket, es azok tartalmat, melyet minden eljarasban 
kiilon vizsgalni kell a megfelelo leiras ertekeben. 

VIII . 
A K O N K R E T K O Z B E S Z E R Z E S I E L J A R A S MEGINDITASARA, 

L E F O L Y T A T A S A R A VONATKOZO S Z A B A L Y O K 

1. A hirdetmeny kozzetetele 

A kozbeszerzesi eljaras elokeszito szakaszaban kivalasztott eljarasi fajtanak megfeleloen 
hirdetmeny utjan koteles kozzetenni ajanlati felhivast, reszveteli felhivast, ajanlatteteli 
felhivast, vagy a Kbt. XIV. fejezete szerinti sajatos szabalyok szerinti kozvetlen reszveteli 
felhivast. A felhivas kozzetetelet irasban engedelyezni kell. 

A hirdetmenyek kozzetetelere vonatkozoan a Kbt. a beszerzes erteketol fiiggoen eltero 
szabalyokat tartalmaz. A kozzetetelre vonatkozo reszletszabalyokat a 34/2004. (III. 12.) Korm. 
rendelet hatarozza meg. 

2. A dokumentacio rendelkezesre bocsatasa 

A dokumentacio ertekeslteset kozbeszerzesi eljarast bonyolito vegzi. Ennek kereteben 

biztositja a dokumentacio eloirt hataridoben, helyszinen az ajanlatteteli hatarido lejartaig 

torteno atvetelet. 

A dokumentacio rendelkezesre bocsatasaval kapcsolatos torvenyi rendelkezeseket a Kbt. 49-
54. §-a tartalmazza. 

3. A kiegeszito tajekoztatas, konzultacio, a helyszini bejaras megtartasa 

A kiegeszito tajekoztatas megadasaert, a konzultacio, helyszini bejaras jogszabalyszerii 
lefolytatasaert a kozbeszerzesi eljarast bonyolito vallal felelosseget. Az ajanlattevoktol 
hataridoben erkezo, az ajanlat elkeszitesevel kapcsolatos, irasban feltett kerdesekre, a Kbt. 45. 
§-aban foglaltak figyelembe vetelevel, az irasos valaszokat, az erintett szakteriilet vezetojevel 
folytatott elozetes egyeztetest kovetoen, valamennyi ajanlattevonek megkiildi. 

Hatarido: ajanlatteteli hatarido lejarta elott 6 nappal gyorsitott eljaras eseten 
legkesobb negy nappal, hirdetmeny nelkiili targyalasos eljarasban legkesobb 
harom nappal, a kozbeszerzesi eljarasok reszveteli szakaszaban pedig a reszveteli 
hatarido lejarta elott legkesobb negy nappal kell megadni. 

A kiegeszito tajekoztatassal osszefuggo szabalyokat a Kbt. 45. §-a hatarozza meg. 
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4. A felhivas modositasa, visszavonasa 

Az ajanlatkero az eljarast megindito felhivast az ajanlatteteli, illetve reszveteli hatarido 
lejartaig visszavonhatja. 

Ha az eljarast megindito felhivast hirdetmenyben kozzetettek, a hatarido lejarta elott a 
visszavonasrol hirdetmenyt kell feladni es egyidejuleg tajekoztatni kell azokat a gazdasagi 
szereploket, akik az ajanlatkeronel erdeklodesuket jeleztek. A nem hirdetmennyel indulo 
eljarasokban az eredeti hatarido lejarta elott egyidejuleg, kozvetlentil kell tajekoztatni az 
ajanlattetelre, illetve reszvetelre felhivott gazdasagi szereploket. 

A meghivasos es a hirdetmeny kozzetetelevel (kulon jogszabaly szerinti kozvetlen reszveteli 
felhivassal) indulo targyalasos eljaras ajanlatteteli szakaszaban, valamint a versenyparbeszed 
parbeszed es ajanlatteteli szakaszaban az ajanlatkero az ajanlatteteli felhivast az ajanlatteteli 
hatarido lejartaig es csak akkor vonhatja vissza, ha az ajanlatteteli felhivas megkuldeset 
kovetoen - altala elore nem lathato es elharithatatlan ok kovetkezteben - beallott lenyeges 
koriilmeny miatt a szerzodes megkotesere, vagy a szerzodes megkotese eseten a teljesitesre 
nem lenne kepes. Ebben az esetben az ajanlatkeronek az eljarast eredmenytelerme kell 
nyilvanitania. 

A felhivas modositasara, visszavonasara vonatkozo rendelkezeseket a Kbt. 41-44. § 
tartalmazza. A felhivas modositasarol, visszavonasarol, a hatarido meghosszabbitasarol abban 
az esetben kell hirdetmenyt kozzetenni, ha a Kbt. kifejezetten nem rendelkezik arrol, hogy a 
hirdetmeny kozzetetele helyett az ajanlatevoket kozvetlenul kell irasban ertesiteni. 
Az ajanlatteteli hatarido lejarta utan a felhivas, illetoleg az ajanlat nem modosithato es nem 
vonhato vissza a targyalasos eljaras kivetelevel. 

5. Az ajanlatok bontasa 

Ajanlatok bontasat a hirdetmenyben meghatarozott idopontban es helyszinen kell 
megkezdeni. Az ajanlatok bontasat a Bizottsag vegzi, melyrol irasos jegyzokonyvet keszit. 
A bontason jelenlevo szemelyek koret a Kbt. 62. § (2) bekezdese tartalmazza. 
A bontas soran ismertetni kell az ajanlattevok nevet, cimet (szekhelyet), valamint azokat a 
fobb, szamszeriisitheto adatokat, amelyek a biralati szempont (reszszempontok) alapjan 
ertekelesre keriilnek. 

A bontasi jegyzokonyvnek tartalmaznia kell: 

— a bontas helyet, idopontjat; 

— a bontasi eljaras fobb fazisait; 

— a kotelezoen ismertetendo adatokat; 

— a jelenlevok koret; 

— bizottsagi tagok alairasat; 

— stb. 

A bontasrol keszitett jegyzokonyvet a kozbeszerzest bonyolito a bontastol szamitott 5 napon 
beliil megkiildi az osszes ajanlattevo reszere. 

Az ajanlatok bontasanak szabalyait a Kbt. 62. §-i reszletezi. 

Az ajanlat ismerteteset kovetoen azonnal lehetove kell tenni, ha az ajanlattevo keri, hogy 
betekinthessen a 60. § (6) bekezdese szerinti iratba (felolvasolap). 
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6. Az ajanlatok elbiralasa 

Az ajanlatkeronek a felbontott ajanlatokat meg kell vizsgalnia, hogy azok megfelelnek-e az 
ajanlati felhivasban, illetoleg dokumentacioban, valamint a jogszabalyokban meghatarozott 
kovetelmenyeknek. 

Az ajanlatok elbiralasa kovetelmeny. 
Az ajanlatok elbiralasakor kizarolag az ajanlati felhivasban es a dokumentacioban leirtakat 
lehet figyelembe venni. Az elbiralasra iranyado tovabbi eloirasokat a Kbt. 65-66. §-ai 
hatarozzak meg, 

6.1. A hidnypdtldsi hatdrido kitiizese 

Az ajanlatkero koteles az osszes ajanlattevo, valamint reszvetelre jelentkezo szamara azonos 
feltetelekkel biztositani a hianypotlas lehetoseget, valamint az ajanlatokban vagy reszveteli 
jelentkezesekben talalhato, nem egyertelmii kijelentesek, nyilatkozatok, igazolasok 
tartalmanak tisztazasa erdekeben az ajanlattevoktol vagy reszvetelre jelentkezoktol 
felvilagositast kerni. 

A hianypotlassal potolhato tartalmi es formal hianyossagokat az ajanlatok ertekelese 
szakaszaban a kozbeszerzest bonyolito allapitja meg, es irasban egyidejuleg ertesiti az 
ajanlattevoket, a hianypotlasi hatarido es annak elmulasztasa kovetkezmenyenek 
(ervenytelenseg megallapitasa) egyidejii megjelolesevel, hianypotlasi hatarido kitiizesevel. A 
hianypotlasi felhivasban pontosan meg kell jelolni a hianyokat. Ajanlattevo a hianypotlasi 
felhivasban nem szereplo hianyokat is potolhat. 

Ajanlatkero akar tobb alkalommal is hianypotlast rendelhet el, ha olyan hianyt eszlelt, amely 
a korabbi hianypotlasi felhivasokban nem szerepelt es a Kbt. 67. § (5) bekezdes alapjan 
ajanlattevo sem potolt. Ugyanazon hiany potlasara tobbszor nines lehetoseg. 

A hianypotlas jogintezmenyevel kapcsolatos szabalyokat a Kbt. 67. §-a allapitja meg. A 
hianypotlast kovetoen az ajanlatkeronek meg kell gyozodnie, hogy az igy benyujtott 
ajanlatnak a hianypotlassal nem erintett resze megegyezik-e az eredeti ajanlat tartalmaval, es 
elteres eseten kizarolag az eredeti peldany veheto figyelembe. A hianypotlas eredmenyekent 
az elbiralasra keriilo szempontok, az egyeb ajanlati elemek nem modosithatoak, es az 
ajanlattevo ujabb alvallalkozot, kozos ajanlattevot sem nevezhet meg, illetve ezek igazolasait 
sem csatolhatja. 

r 

6.2. Ervenytelensegi, kizdrdsi, valamint az alkalmassdgi feltetelek, szempontok vizsgdlata 

Az ajanlatok ervenyesseget, ervenytelenseget vizsgalni kell az ajanlatok biralata soran. Az 
ajanlatok szakmai tartalmanak (muszaki kovetelmenyeknek valo teljes korii megfelelese) 
ertekelese a Biralo bizottsag feladatkorebe tartozik. Az ajanlatokkal szemben tamasztott 
szakmai kovetelmenyek vizsgalatara kozbeszerzest bonyolito jogosult. 

Az ajanlatok bontasat kovetoen a Biralo Bizottsag ajanlatonkent ellenorzi, hogy azok 
megfelelnek-e az eloirt formal kovetelmenyeknek, az ajanlatok tartalmazzak-e a kotelezoen 
becsatolando igazolasok, nyilatkozatok, okiratok, egyeb dokumentumok koret, illetve a 
benyujtott igazolasok, nyilatkozatok tartalmat is megvizsgalja, majd ennek eredmenyet 
ajanlatonkent osszesiti. Az osszesitesben a Kbt. megfelelo jogszabaly helyenek 
feltiintetesevel, kiilon kell kitemi az ervenytelenseget, es kizarast eredmenyezo 
koriilmenyekre. 
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Az ajanlattevok szerzodes teljesitesere valo alkalmassaga kizarolag a hirdetmenyben meg

hatarozott szempontok alapjan vizsgalhato. Az alkalmatlanna minositett ajanlattevoket, az 

indokok egyertelmii megjelolesevel szinten ajanlatonkent osszesiteni kell. 

Az ervenytelen ajanlatot benyujtokat, es a kizart szemelyeket - a hianypotlas eredmenyetol 
fiiggoen, ha az biztositott - az errol hozott dontest koveto 5 napon beliil irasban ertesiteni kell. 

Az ajanlatok elbiralasa soran a Kbt. 68-75. §-aiban foglaltak szerint ha az ajanlatkero az 
ajanlatban a 63. § (4) bekezdese szerinti ertekeles eredmenyere kihato szamitasi hibat eszlel, 
annak javitasat az ajanlatkero vegzi el ugy, hogy a kozbeszerzes targya elemeinek tetelesen 
meghatarozott ertekeit (az alapadatokat) alapul veve szamitja ki az osszesitett ellenerteket 
vagy mas - az ajanlatban megtalalhato szamitason alapulo - adatot. A szamitasi hiba 
javitasarol az osszes ajanlattevot egyidejiileg, kozvetleniil, irasban, haladektalanul tajekoztatni 
kell. 

Az ajanlatok ervenytelenseget eredmenyezo koriilmenyeket a Kbt. 74-75. § hatarozza meg, 
amelyekre a dontes meghozatalakor az ajanlatkeronek hivatkoznia kell. 

6.3. Az ajanlatok ertekelese 

A Bizottsag az alkalmasnak minositett ajanlattevoknek az ervenyes ajanlatat a hirdetmenyben 
meghatarozott legalacsonyabb osszegu ellenszolgaltatas, vagy az osszessegeben 
legelonyosebb ajanlat szempontja alapjan biralja el. 

— A legalacsonyabb osszegii ellenszolgaltatas szempont alkalmazasakor a Bizottsag 
tagjai, az ajanlatban szereplo ajanlati arak alapjan ertekeli az ajanlatokat. 

— Az osszessegeben legelonyosebb ajanlat szempont alkalmazasakor az ajanlati 
felhivasban meghatarozott elbiralasi reszszempontokat a Kbt. 71. § (l)-(4) bekezdeseiben 
foglaltakkal osszhangban, a Bizottsag ertekeli. 

— Az ajanlatok ertekeleset a Bizottsagi tagok az indokolassal ellatott biralati lapokkal 
igazoljak. Az ertekelo iilesrol a Bizottsag jegyzokonyvet keszit. 

Az ajanlatok ertekelesenek menetet a Kbt. 71-73. §-a hatarozza meg. 

6.4. Az eljaras nyertesenek meghatarozasa 

Az eljaras nyertese az az ajanlattevo, aki az ajanlatkero reszere az ajanlati felhivasban es a 
dokumentacioban meghatarozott feltetelek alapjan, valamint a meghatarozott biralati 
szempontok egyike szerint a legkedvezobb ervenyes ajanlatot tette, azaz vagy a 
legalacsonyabb ellenertekii ajanlatot tette, vagy az osszesitett pontszama a legmagasabb. 

Az ajanlatok ertekelesenek befejeztevel a Bizottsag javaslatot tesz a nyertes ajanlattevo 
szemelyere, amely donteset igazolni koteles. Az ajanlatok tartalmanak ismereteben a 
Bizottsag merlegelesi jogkoreben dont a masodik legkedvezobb ajanlattevo, ilyen minosegben 
torteno feltunteteserol, amelyre azonban csak akkor van lehetosege, ha errol a felhivasban 
kifejezetten nyilatkozott. 
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Az ajanlatok elbiralasanak befejezesekor az ajanlatkero a kiilon jogszabalyban meghatarozott 
minta szerint elkesziti az ajanlatok irasbeli osszegezeset. 

Az eljaras nyertese az az ajanlattevo, aki az ajanlatkero reszere az eljarast megindito 
felhivasban - tobb szakaszbol alio eljarasban az ajanlatteteli felhivasban - es a 
dokumentacioban meghatarozott feltetelek alapjan, valamint a 71. § (2) bekezdeseben 
meghatarozott ertekelesi szempontok egyike szerint a legkedvezobb ervenyes ajanlatot tette. 
A nyertes szemelyere a Bizottsag javaslatot tesz, a vegso dontest a dontesi kompetenciaval 
rendelkezo szemely vagy szerv hozza meg. 

Dontesi kompetenciaval rendelkezo: Kepviselo Testiilet 

7. Az eljaras eredmenyenek, eredmenytelensegenek kihirdetese 

Az ajanlatkero az ajanlatok elbiralasarol keszitett irasbeli osszegezest az ajanlattevok reszere 
torteno megkiildesetol szamitott huszadik napig egy alkalommal jogosult modositani, sziikseg 
eseten az ervenytelensegrol szolo tajekoztatast visszavonni, tovabba a mar megkotott 
szerzodestol elallni, illetve amennyiben a teljesites megkezdese miatt az eredeti allapot nem 
allithato helyre, a szerzodest azonnali hatallyal felmondani, ha az eredmeny megkiildeset 
kovetoen eszleli, hogy az eredmeny (eredmenytelenseg) torvenyserto volt es a modositas a 
torvenysertest orvosolja. 
A modositott irasbeli osszegezest faxon vagy elektronikus uton haladektalanul, egyidejiileg az 
osszes ajanlattevonek kell megkiildeni. 

A reszveteli jelentkezesek elbiralasarol keszitett osszegezes reszvetelre jelentkezok reszere 
torteno megkuldesetol az ajanlatteteli hatarido lejartaig egy alkalommal van lehetoseg az 
irasbeli osszegezest modositani, sziikseg eseten az ervenytelensegrol szolo tajekoztatast 
visszavonni, tovabba uj ajanlatteteli hatarido kitiizesevel a reszvetelre jelentkezonek 
ajanlatteteli felhivast kiildeni, ha az eredmeny megkiildeset kovetoen eszlelheto, hogy az 
eredmeny (eredmenytelenseg) torvenyserto volt es a modositas a torveny sertest orvosolja. 
A modositott irasbeli osszegezest faxon vagy elektronikus uton haladektalanul, egyidejiileg 
kell az osszes reszvetelre jelentkezonek megkuldeni. 

Az eredmenyhirdetesre vonatkozo szabalyokat a Kbt. 77-79. §-aiban meghatarozott 
rendelkezesekre figyelemmel kell megallapitani. 

Ajanlatkero az irasbeli osszegzest egy alkalommal jogosult modositani a Kbt. 78. § alapjan. 
Ajanlatkero az irasbeli osszegzesben szereplo barmely elirast (nevcsere, hibas neviras, szam-
vagy szamszaki), hibat vagy mas hasonlo elirast a Kbt. 78. § (3) bekezdes alapjan javit. 

Ha az Ajanlattevo nem ert egyet az irasbeli osszegzessel, kerelem benyujtasat kovetoen, 
Ajanlatkeronel elozetes vitarendezest kezdemenyezhet a Kbt. 79. § (l)-(5) bekezdesek 
alapjan. 

Amennyiben valamely ajanlattevo a hataridoben es elozetes vitarendezesi kerelmet nyujtott be 
az ajanlatok bontasat kovetoen tortent eljarasi cselekmennyel, keletkezett dokumentummal 
kapcsolatban, az ajanlatkero a kerelem benyujtasatol a valaszanak megkiildese napjat koveto 
tiz napos idotartam lejartaig akkor sem kotheti meg a szerzodest - ha reszajanlat tetele 
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lehetseges volt, a beszerzes erintett reszere vonatkozo szerzodest - ha eddig az idopontig a 
szerzodeskotesi moratorium egyebkent lejama. 

8. Az eljaras eredmenyekent letrejovo szerzodes megkotese 

Eredmenyes kozbeszerzesi eljaras alapjan a szerzodest a nyertes szervezettel (szemellyel)-
kozos ajanlattetel eseten a nyertes szervezetekkel (szemelyekkel)- kell irasban megkotni a 
kozbeszerzesi eljarasban kozolt vegleges feltetelek, szerzodestervezet es ajanlat tartalmanak 
megfeleloen. 
A szerzodesnek tartalmaznia kell - az eljaras soran alkalmazott ertekelesi szempontra 
tekintettel - a nyertes ajanlat azon elemeit, amelyek ertekelesre kerultek. 
Ha az eljarasban lehetoseg volt a kozbeszerzes egy reszere torteno ajanlattetelre, a reszek 
tekinteteben nyertesekkel kell szerzodest kotni. 
A szerzodest csak az eljaras nyertesevel lehet megkotni, vagy - a nyertes visszalepese eseten -
az ajanlatok ertekelese soran a kovetkezo legkedvezobb ajanlatot tevonek minositett 
szervezettel (szemellyel), ha 6t az ajanlatok elbiralasarol szolo irasbeli osszegezesben 
megjelolte. 
Az ajanlatok elbiralasarol szolo irasbeli osszegezesnek az ajanlattevok reszere tortent 
megkiildese napjatol a nyertes ajanlattevo, illetve a fenti esetben a masodik legkedvezobb 
ajanlatot tett ajanlattevo ajanlati kotottsege tovabbi harminc - epitesi beruhazas eseten tovabbi 
hatvan - nappal meghosszabbodik. 

A kozbeszerzesi eljaras eredmenyekent letrejovo szerzodesre vonatkozoan a Kbt. 124-126. §-
a, valamint annak modositasara, teljesitesere vonatkozoan a Kbt. 128-129. §-ai tartalmaznak 
eloirasokat. 
A felek nem modosithatjak a kozbeszerzesi eljaras eredmenyekent megkotott szerzodesnek a 
felhivas, a dokumentacio feltetelei, illetve az ajanlat tartalma alapjan meghatarozott reszet, ha 

a) a modositas olyan felteteleket hataroz meg, amelyek ha szerepeltek volna a 
szerzodeskotesi megelozo kozbeszerzesi eljarasban, az eredetileg reszt vett 
ajanlattevokon (reszvetelre jelentkezokon) kivul mas ajanlattevok (reszvetelre 
jelentkezok) reszvetelet, vagy a nyertes ajanlat helyett masik ajanlat nyertesseget 
lehetove tettek volna; vagy 

b) a modositas a szerzodes gazdasagi egyensulyat a nyertes ajanlattevo javara valtoztatja 
meg; vagy 

c) a modositas a szerzodes targyat az eredeti szerzodesben foglalt ajanlattevoi 
kotelezettseghez kepest uj elemre terjeszti ki. 

A szerzodesben foglalt eredeti ellenertek 5%-ot meghalado novekedeset minden esetben ugy 
kell tekinteni, hogy az a szerzodes gazdasagi egyensiilyat a nyertes ajanlattevo javara 
megvaltoztatja. 

IX. 
A JOGORVOSLATI E L J A R A S 

A kozbeszerzessel szemben, a Kozbeszerzesi Dontobizottsag elott inditott jogorvoslati 
eljarasban az ajanlatkerot kozbeszerzesi eljarast bonyolito kepviseli. Az iigyben keletkezett 
iratok Dontobizottsag reszere torteno megkiildeserol gondoskodik: kozbeszerzesi eljarast 
bonyolito. 
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X. 
E L J A R A S I TIPUSONKENT ALKALMAZANDO SPECIALIS S Z A B A L Y O K 

A Kbt.-ben meghatarozott valamennyi eljarasi fajta alkalmazasa eseten a Szabalyzat I-IX. 
pontjaiban rogzitettek szerint kell eljami az alabbi elteresek figyelembe vetelevel. 

Meghivasos eljarasok specialis szabalyai: 

1. A meghivasos eljaras olyan, ket szakaszbol alio kozbeszerzesi eljaras, amelynek elso, 
reszveteli szakaszaban az ajanlatkero a reszvetelre jelentkezonek a szerzodes teljesitesere 
valo alkalmassagarol vagy alkalmatlansagarol dont. Az eljaras masodik, ajanlatteteli 
szakaszaban csak az ajanlatkero altal alkalmasnak minositett es ajanlattetelre felhivott 
reszvetelre jelentkezok tehetnek ajanlatot. 

2. A meghivasos eljarasban a reszveteli hatarido nem hatarozhato meg a reszveteli felhivast 
tartalmazo hirdetmeny feladasanak napjatol szamitott harminc napnal rovidebb 
idotartamban. 

3. Kivetelesen indokolt es surges esetben a 2. pontban foglaltnal rovidebb reszveteli hatarido 
is meghatarozhato, amely azonban nem lehet rovidebb a reszveteli felhivast tartalmazo 
hirdetmeny feladasanak napjatol szamitott tiz napnal (gyorsitott eljaras). A gyorsitott 
eljaras alkalmazasanak indokat az eljarast megindito hirdetmenyben meg kell adni. 

4. Az ajanlatteteli felhivasnak tartalmaznia kell a Kbt. 87.§-ban rogzitetteket. 

5. Jelen szabalyzat I-X. pontjaban foglaltak alkalmazhatoak. 

Targyalasos eljaras specialis szabalyai 

A Kbt. ket fajtajat hatarozza meg a targyalasos eljarasoknak, a hirdetmeny kozzetetelevel 
indulo, es a hirdetmeny nelkuli targyalasos eljarasokat. 

A hirdetmeny kozzetetelevel indulo targyalasos eljaras olyan, ket szakaszbol alio 
kozbeszerzesi eljaras, amelynek elso, reszveteli szakaszaban az ajanlatkero a reszvetelre 
jelentkezonek a szerzodes teljesitesere valo alkalmassagarol vagy alkalmatlansagarol dont, 
mig az eljaras masodik, ajanlatteteli szakaszaban az alkalmasnak minositett es ajanlattetelre 
felhivott reszvetelre jelentkezokkel targyal a szerzodes felteteleirol. 
A hirdetmeny nelkuli targyalasos eljaras olyan egy szakaszbol alio kozbeszerzesi eljaras, 
amelyben az ajanlatkero az ajanlattetelre felhivott es alkalmasnak minositett ajanlattevokkel 
targyal a szerzodes felteteleirol. 

A Kbt. XIl. fejezete erre vonatkozoan 89-100. §-aiban tartalmaz rendelkezeseket. 

I. 

A hirdetmeny kozzetetelevel indulo targyalasos eljarast akkor alkalmazhato 

a) ha a nyilt, a meghivasos eljaras vagy a versenyparbeszed a Kbt. 76. § (1) bekezdes 
b) vagy c) pontja alapjan eredmenytelen volt, felteve, hogy a felhivasban, a 
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dokumentacioban vagy az ismertetoben foglalt feltetelek idokozben lenyegesen 

nem valtoztak meg; 

b) kivetelesen, ha az arubeszerzes, az epitesi beruhazas vagy a szolgaltatas objektiv 
termeszete vagy az ehhez kapcsolodo kockazatok nem teszik lehetove az 
ellenszolgaltatas elozetes atfogo (mindenre kiterjedo) meghatarozasat; 

c) epitesi beruhazas eseteben, ha az kizarolag kutatasi, kiserleti vagy fejlesztesi 
celbol szukseges; ez az eset azonban nem alkalmazhato, ha megalapozza a 
piackepesseget, vagy a kutatasfejlesztes koltsegeit fedezi; 

d) szolgaltatas megrendelese eseteben, ha a szolgaltatas objektiv termeszete miatt a 
szerzodeses feltetelek meghatarozasa nem lehetseges olyan pontossaggal, amely 
lehetove terme a nyilt vagy a meghivasos eljarasban a legkedvezobb ajanlat 
kivalasztasat, igy kulonosen a szellemi szolgaltatasok es a 3. melleklet 6. 
csoportjaba tartozo penzugyi szolgaltatasok eseteben. 

A targyalasos eljarasban az ajanlatok biralatat ket szakaszban kell elvegezni. 

A felhivasban meghatarozott ajanlatteteli hataridore benyujtott, ajanlati kotottseget nem 
eredmenyezo (elso) ajanlat vonatkozasaban az ajanlatkero megvizsgalja, hogy az megfelel-e a 
reszveteli es ajanlatteteli felhivasban, valamint a dokumentacioban meghatarozott 
feheteleknek. Az ajanlatot a targyalasok megkezdeset megelozoen ervenytelenne kell 
nyilvanitani, ha az ajanlat olyan okbol ervenytelen, amellyel kapcsolatban a targyalasok soran 
vagy hianypotlas kereteben nines lehetoseg az ajanlat megfelelove tetelere. 

Az ajanlatteteli felhivasban megjelolheto, hogy - a Kbt. 92. § (5) bekezdes a) es b) pontjara 
figyelemmel - a szakmai ajanlattal kapcsolatban melyek azok az elemek, amelyekrol nem 
lehet targyalni, vagy melyek azok az elemek, amelyekrol targyalni fog. A targyalasok 
megkezdeset megelozoen csak akkor lehet az ajanlat ervenytelenseget a szakmai ajanlat nem 
megfelelo volta miatt megallapitani, ha a szakmai ajanlat olyan elemeben ter el az ajanlatteteli 
felhivasban es a dokumentacioban meghatarozottaktol, amelyrol az ajanlatteteli felhivas 
szerint nem fognak targyalni. Az ajanlatban foglalt egyeb nyilatkozatokkal, 
dokumentumokkal kapcsolatos hianyokat a targyalasok befejezeseig kell potolni. 

A targyalasok befejezeset kovetoen meg kell vizsgalni, hogy a vegleges ajanlatok 
megfelelnek-e a felhivas es a dokumentacio targyalas befejezesekori tartalmanak, valamint a 
jogszabalyokban meghatarozott felteteleknek es sziikseg szerint alkalmazni kell a Kbt. 67-70. 
§-t. Azon nyilatkozatokra, dokumentumokra vonatkozo hianyok, amelyeket az elso ajanlattal 
kapcsolatban a targyalasok befejezeseig kellett volna potolni, ezt kovetoen mar nem 
potolhatoak. Az ervenyes vegleges ajanlatokat az eljarast megindito felhivasban 
meghatarozott ertekelesi szempont alapjan kell ertekelni. 

II. 
Hirdetmeny nelkiili targyalasos eljaras 

Hirdetmeny nelkiili targyalasos eljaras alkalmazhato, ha 

a) a nyilt, a meghivasos eljaras vagy a versenyparbeszed a Kbt. 76. § (1) bekezdes 
b) vagy c) pontja alapjan eredmenytelen volt, felteve, hogy a felhivasban, a 
dokumentacioban vagy az ismertetoben foglalt feltetelek idokozben lenyegesen 
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nem valtoztak meg es az ajanlatkero a targyalasra a nyilt, a meghivasos eljaras 

vagy a versenyparbeszed - a Kbt. 74. § (1) bekezdesenek a)-d) pontja es (2) 

bekezdesenek c) pontja alapjan nem erintett - osszes ajanlattevojet meghivja; 

b) a nyilt vagy a meghivasos eljaras vagy a hirdetmeny kozzetetelevel indulo 
targyalasos eljaras azert voh eredmenytelen, mert az eljarasban nem nytijtottak 
be ajanlatot vagy reszveteli jelentkezest, felteve, hogy a felhivasnak es a 
dokumentacionak a feltetelei idokozben lenyegesen nem valtoztak meg; 
minderrol az ajanlatkero koteles az Europai Bizottsag keresere - a 
Kozbeszerzesi Hatosagon keresztiil - tajekoztatast adni; 

c) a szerzodes miiszaki-technikai sajatossagok, miiveszeti szempontok vagy 
kizarolagos jogok vedelme miatt kizarolag egy meghatarozott szervezettel, 
szemellyel kotheto meg; 

d) az feltetleniil szukseges, mivel az ajanlatkero altal elore nem lathato okbol 
eloallt rendkiviili siirgosseg miatt a nyilt, a meghivasos vagy a hirdetmeny 
kozzetetelevel indulo targyalasos eljarasra eloirt hataridok nem lennenek 
betarthatoak; a rendkiviili siirgosseget indokolo koriilmenyek azonban nem 
eredhetnek az ajanlatkero mulasztasabol; 

e) epitesi beruhazas vagy szolgaltatas megrendelese eseteben a Kbt. 94.§ (3) 
bekezdeseben rogzitettek fennallta eseten; 

f) arubeszerzes eseteben a Kbt. 94.§ (4) bekezdeseben rogzitettek fennallta 
eseten; 

g) szolgaltatas megrendelese eseteben a Kbt. 94. § (5) bekezdeseben rogzitettek 
fennallta eseten. 

Az ajanlatteteli felhivasnak tartalmaznia kell a Kbt. 96.§ (1) bekezdeseben foglaltakat. 

A hirdetmeny nelkiili targyalasos eljarasban nem kotelezo dokumentaciot kesziteni. Ha nem 
keszul dokumentacio, a szerzodesi felteteleket, a muszaki leirast, epitesi beruhazasnal az 
arazatlan koltsegvetest es adott esetben a nyertes ajanlattevok altal alapitando gazdalkodo 
szervezettel kapcsolatos kovetelmenyeket az ajanlatteteli felhivasban kell megadni. 

A 94. § (5) bekezdese szerinti hirdetmeny nelkiili targyalasos eljaras eseteben az ajanlatok 
ertekelesi szempontja csak az osszessegeben legelonyosebb ajanlat kivalasztasa lehet. 

Versenyparbeszed alkalmazasa, szabalyai 

A versenyparbeszed olyan kozbeszerzesi eljaras, amelyben az ajanlatkero az altala - e 
torvenyben eloirtak szerint - kivalasztott reszvetelre jelentkezokkel parbeszedet folytat a 
kozbeszerzes targyanak, a szerzodes tipusanak es felteteleinek pontos meghatarozasa 
erdekeben, majd ajanlatot ker. 
A versenyparbeszed harom szakaszbol all. 

a) a kozbeszerzes targyara vonatkozo kozbeszerzesi miiszaki leiras meghatarozasara nem, 
vagy nem a nyilt, illetve meghivasos eljarasban sziikseges reszletesseggel kepes, vagy 
b) a szerzodes tipusanak vagy jogi, illetve penziigyi felteteleinek meghatarozasara nem, vagy 
nem a nyilt, illetve meghivasos eljarasban sziikseges reszletesseggel kepes. 
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A Kbt. 101-107. § vonatkozo rendelkezese alapjan . 

XI. N E M Z E T I E R T E K H A T A R T E L E R O E L J A R A S O K SZABALYAI 

A Kbt. 121.-123.§-ban rogziti a nemzeti eljarasrendre vonatkozo szabalyokat, melynek 
jelentosege abban all, hogy az Unios szabalyok - es jelen szabalyzatban foglahak - ezen 
elteresekkel alkalmazandoak. 

Az unios ertekhatarokat el nem ero erteku arubeszerzesre es szolgaltatas megrendelesre 
iranyulo kozbeszerzese megvalositasakor - valasztasa szerint - a torveny Masodik Reszeben 
foglalt szabalyok altal nem kotott, onallo eljarasi szabalyok alakithatoak ki. 
Az ajanlatkero az altala megvalasztott eljarasi fajtarol a kozbeszerzesi eljaras soran nem terhet 
at masikra; ha az altala a kozbeszerzes soran alkalmazando eljaras szabalyait onalloan alakitja 
ki, koteles ezeket a szabalyokat megjeleniteni az eljarast megindito felhivasban. Az eljarast 
megindito felhivasnak minden esetben biztositania kell, hogy annak alapjan a gazdasagi 
szereplok egyenlo esellyel megfelelo ajanlatot tehessenek, illetve reszveteli jelentkezest 
nyujthassanak be. 

1. Az eljaras meginditasa 

A Szabalyzat VII.7. pontjait kell alkalmazni 

2. A hirdetmeny kozzetetele 

A Szabalyzat VIII. 1. pontjait kell alkalmazni 

3. Az alkalmassag, kizaro okok vizsgalata 
Az ajanlatkero az eljarast megindito felhivasban jogosult a Kbt. 56-57. § szerinti kizaro 
okok koziil egynek vagy tobbnek a kozbeszerzesi eljarasban valo ervenyesiteset eloimi, 
valamint koteles a Kbt. 56. § (1) bekezdesenek k) pontja, valamint (2) bekezdese szerinti 
kizaro ok ervenyesiteset eloimi. 

A kizaro okok fenn nem allasarol az ajanlattevonek csak nyilatkoznia kell, valamint a Kbt. 
56. § (1) bekezdesenek kc) pontjara vonatkozoan a kiilon jogszabalyban meghatarozottak 
szerint kell dokumentumot benyujtania. 

4. A dokumentacio 

A Szabalyzat VII.7.5., VIII.2. pontjait kell alkalmazni. 

5. A felhivas modositasa, visszavonasa 

A Szabalyzat VIII.4. pontjait kell alkalmazni, Kbt. 122. § (6) bekezdes megfeleloen 
alkalmazando. 

6. Az ajanlatok bontasa 

A Szabalyzat VIII.5. pontjait kell alkalmazni. 

7. Az ajanlatok elbiralasa 
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A Szabalyzat VIII.6. pontjait kell alkalmazni. 

8. Az eljaras eredmenyenek, eredmenytelensegenek kihirdetese 

A Szabalyzat VIII.7. pontjait kell alkalmazni Kbt. 123. § (9) bekezdes megfeleloen 
alkalmazando. 

9. Az eljaras eredmenyekent letrejovo szerzodes megkotese 
Szabalyzat VIII.8. pontjait kell alkalmazni. 

XII. 
A K O Z B E S Z E R Z E S I E L J A R A S L E Z A R U L A S A T K O V E T O SZAKASZRA 

VONATKOZO R E L E V A N S S Z A B A L Y O K 

1. Az eves statisztikai osszegezes elkeszitese 

A 92/2011 (XII.30.) NFM rendelet a rogziti az ajanlatkeronek az eves beszerzeseirol szolo 
statisztikai osszegezes szabalyait. 

XIII . 
A B E L S O E L L E N O R Z E S RENDJE 

A belso ellenorzest ellato szervezeti egyseg: Miskolc Kisterseg Tobbcelu 

Tarsulasa 

A belso ellenorzesre iranyado strategiai terv eves belo ellenorzesi Utemtervet 
jovahagyja: Kepviselo Testiilet 

A belso ellenorzes eredmenyekent a sziikseges intezkedesre javaslatot tesz.-
Jegyzo 

A Szabalyzatban foglaltakat a Kbt. es a vonatkozo kozbeszerzesi jogszabalyok 
rendelkezeseivel egyiitt kell alkalmazni. 

XIV. 
A SZABALYZAT M E L L E K L E T E I 

osszeferhetetlensegi nyilatkozat; 

- megismeresi nyilatkozat 
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XV. 
ZARO R E N D E L K E Z E S E K 

Ez a szabalyzat 2014. marcius 1. napjan lep hatalyba. 

Gondoskodni kell hogy a szabalyzatban foglalt eloirasokat az erintett munkatarsak 
megismerjek, annak tenyet a szabalyzathoz csatolt iven alairasukkal igazoljak, a hatalybalepes 
napjaval egyidejuleg. 

Sajobabony, 2014. februar 28. 

V 
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l.sz. melleklet 

O S S Z E F E R H E T E T L E N S E G I e s T I T O K T A R T A S I 
N Y I L A T K O Z A T 

Alulirott (lakik: ), mint az 
ajanlatkero neveben eljaro, vagy az eljarasba bevont szemely az , 
mint ajanlatkero altal a „ " targyaban lefolytatasra keriilo kozbeszerzesi 
eljarassal kapcsolatban kijelentem, hogy velem szemben a kozbeszerzesekrol szolo 2011. evi 
CVIII. torveny ( a tovabbiakban: Kbt.) 24. §-aban foglalt kizaro korulmenyek nem allnak 
fenn. 

Egyuttal kijelentem, hogy a fenti kozbeszerzesi eljaras soran tudomasomra jutott iizleti titkot 
megorzom. 

Keltezes (helyseg, ev, honap, nap) 

nev 
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Megismeresi nyilatkozat 

A kozbeszerzesi szabalyzatban foglaltakat megismertem. Tudomasul veszem, hogy az abban 
foglaltakat a munkavegzesem soran koteles vagyok betartani. 

my Beosztas Kelt Alairas 

'ddljAc.OLUt! 
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