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BESZERZESI SZABALYZAT

Ervényes . 2017. mércius 1-tot

Beszei zési szabalyzat

2. A szab :i lyzat jogszab :i lyi és cgyéb forr:isai:
— az allamhaztartasrol szé›1o 2011. évi CXCV. torvéiiy;
— a kiizbeszerzésekrol szolo 2015. évi CXLIII. torvény;
— az éllamhilztartasrol szoléi torvény végrehajtasardl rendelkezo 368/2011. (XII. 31.)
Koran. rendelGt;

— az allamhaztartas szervezeti sziimvitGlérol széilé› 4/2013. (I.11.) Koran. rendelet;
— a Z:inka Kozség Onkormanyzata Szervezeti és Miikodési Szab:i1yzata;
— a Z6nka Kozség Onkorm:inyzata gazdaségi szervezet iigyrendje.

3. Ertclmezo rendclkczések
Aj :inlatkéro: A kiitelezettségvéllaliisi szabalyzatban a kotelezettségvéllalasra jogosult
személy, az onkorményzat nevében torténo beszerzés esetén a polgarmester.
Ezen tulmenoen a Képviselo-testiilet egyedi felhatalmaz6sa alapjan és nevében
eljaréi személy.
Aj:inlattevti : Az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel new rendelkezti
gazdasiigi tarsas:ig, akinek az aj:in1atkéro az aj:inlat kérését kozvetleniil
meglciildi, illetve az aj:inlatkérés alapjan a beszerzés targyaban ajanlatot nyiijt
be.
Beszorzés:

A kozbeszerzési értékhatilrt e1 new en érubeszerzés, épitési beruhiizés és
szolgiiltatiis megrendelés.

II.
A BESZERZESEK ELJA

S RENDJE

1. A bcszerzési elj :mms
A beszerzési e1j iiris megkezdése elott a kiizbeszerzési értékhat:irokat és a becsiilt érték
szémit6s iira vonatkozé Kbt.-ben meghat6rozott rendelkezéseket kell figyelembe venni.
Amennyiben megallapitést nyer, hogy a beszerzés new tartozik a Kbt. hatiilya alé, abban az
esetben a Beszerzési szab:i1yzatban meghatiirozottak szerint kell eljémi, ennek végrehajtiisiiért.
a polgéFméster afelelos.

A beszerzési eljariist netto 1 M Ft feletti becsiilt érték esetén legal:ibb hérom ajanlattevotol
t‹irténo érajanlat bekérésével ke11 megkezdeni. Az ajilnlatkérés torténhet:
— postai levélben,
— e-mailben,
— faxon.

Beszerzési szabélyzat

•

•

szolgaltatas, postai
tervezési szolgiiltatas,
szolgaltatas épitészeti -muszaki
telepiiléstervezési vagy tajrendezési tervezési szolgaltatas megrendelése esetén.
ha a beszerzés kivételesen kedvezo feltételei csak riivid ideig allnak fenn, és az
ellenszolgiiltatas a piaci arakhoz képest lényegesen alacsonyabb, toviibba e kedvezo
feltételei igénybevétele az ajanlatot bekérésére vonatkozo e rendelet szerinti
szabiilyok alkalmazasa esetén meghiusulna, igazsagiigyi szakértoi megbizas, koziizemi
szolgaltatasok vagy internet szolgaltatas megrendelése;
a szerzodés targya egyedi gyartasti iiru beszerzése, feltéve, hogy az am egyediségét a
gyarto igazolja;

•

a beszerzés egyedi értékhatara valamennyi beszerzési tiirgy esetében new en el a netto
200.000,- Ft-ot, a beszerzés azonnali teljesitésével anyagi ka elozheto meg,

•

a képviselo-testulet jogosult beszerzési eljaras lefolytatasa nélkiil keretszerzodést kotni
azokkal a gazdasagi szereplokkel, akik elozo szerzodésiik alapjan megbizhato
partnemek minosiilnek, minoségi szolgéltatést nytijtottak és teljesitésiikkel az
onkormiinyzat elégedett.
azoknal a beszerzéseknél, mely esetben az onkormanyzat egyedi hatarozataval dontést
hozott a beszerzési eljaras mellozésérol.

•

Ertékhatartéil fiiggetleniil kotelezo a beszerzési eljarast lefolytatni és hiirom ajanlatot bekémi,
ha a beszerzés fedezete tamogatasbol (akar hazai, akér unios forrasbol) biztositott.
Netto 200.000,- Ft alatti beszerzés megvaléisitasérol a polgarmester dont.
Nettéi 200.000,- Ft és nettéi 1 M Ft kozotti értékii beszerzés esetén a polgiirmester dont arréil,
hany ajanlatot kér be. Ajanlatot kérhet a polgarmester valamint megbizas alapjan az
onkormiinyzati képviselo is.
A netto 200 e Ft feletti értékii szerzodés megkotéséhez a képviselo-testiilet jéivahagyasa
sziikséges.
Amennyiben new érkezik be mindhérom aj :in1at, a polgarmester vagy a biréh bizottsag
javaslatara a képvisel -testiilet dont a beszerzési eljaras megi.smét1ésérol vagy a beérkezett
ajanlatot értékelésérol.

2. Bent:is és értékelés
A postan érkezett ajanlatot bontasat 3 fobol allo birah bizottsag végzi. A bontasrol
jegyzokonyvet kell késziteni. A jegyzokonyv a bontastéil szamitott 3 napon beliili elkészitése a
munkakori feladatai szerint a miiszaki ugyintézo vagy a pénziigyi iigyintézo feladata.
A biraléi bizottsag tagj ai:

a polgarmester vagy alpolgiirmester
a képviselo-testiilet a1ta1 estenként kijelolt képviselo
a jegyzo vagy aljegyzo
a munkakori feladattal megbizott iigyintézo.
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Beszerzési szabiilyzat

2. Osszcfé rhctctlenség
A beszerzések elokészitésében (ajanlatok kérése) és az ajanlatok elbiriilasaban részt vevo
személy, (szakérto):
— new lehet az ajanlattevo, illetve ajanlattevonek, vagy az ajanlattevo
képviselojének hozzatartozéija, vagy kozeli rokona
— new iillhat az aj anlattevovel munkaviszonyban, vagy egyéb
szerzodéses jogviszonyban;
— new lehet az aj iinlattevo tulajdonosa, vagy résztulajdonosa.
A beszerzések elokészitésében és az elbiralasban részt vevo, a vele szemben fennélléi
osszeférhetetlenségi okot koteles haladéktalanul bejelenteni a jegyzonek.

III.
EGYEB RENDELKEZESEK
A pénziigyi kihatassal biréi beszerzések kapcsan a kotelezettségvallalas, pénziigyi
ellenjegyzés, a teljesités igazoliisa, az érvényesités, utalvanyozas végrehajtasi szabalyait a
Gazdalkodasi szab:i1yzat tartalmazza. A beszerzéssel kapcsolatos szamlak, kiséro iratokkal
(ajanlatot, indoklés) valéi felszerelésérol épitési beruhiizésok és ezzel osszefiiggo
szolgaltatasok esetén a muszaki iigyintézo, arubeszerzés és egyéb szolgaltatas esetén a
pénziigyi iigyintézo gondoskodik.
A beszerzések végrehajtasanak szabiilyszeriiségét a FEUVE keretében ellenorizni kell,
melynek tapasztalatairol a képviselo-testiiletet — az eves munkatervben foglaltak idopontban —
a jegyzonek/intézményvezetonek t:ijékoztatni kell.
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Beszerzési szabiilyzat

Ajtinltitkérci’neve, crane

1. melléklet

. ...... . .. . .. . ......

Targy: Aj :inlatkérés

Tisztelt Cim!
Zénka Kozség Onkormanyzata Beszerzési szabalyzata alapjan beszerzési eljarast folytat ie,
melynek keretében 3 fiiggetlen gazdasagi szereplotol ajiinlatot kér.
A beszerzés tiimogatasbéil/onerobol keriil finanszirozasra.
1./ Az ajanlatkérés tiirgya, mennvisége, fobb feladatok: (Ha tamogatasbéil valéisul meg, arra
kell utalni!)
2./ A teljesités helve:
3./ A teljesités hatarideje:

4./ Az ellenszolgaltatas teljesitésének feltételei:
5./ Szerzodést biztositéi mellékkotelezettségek:
6./ Az ajanlatok értékelési szempontja: ajanlatkéro legj obb ajanlatnak a legalacsonyabb
osszegti ellenszolgaltatast tartalmazo ajanlatot vagy a gazdasagilag legelonyosebb ajanlatot
kivalasztasa érdekében a legjobb iir-érték aranyti ajanlatot tekinti. Utéibbi esetében ajanlatkéro
biriilja a . .. . .. . . . . .. . . . . .. .. . . . . . .. . . . szempontokat.

7./ Az alkalmassiigi kovetelménvek, az alkalmassag megitéléséhez sziikséges adatok és a
megkovetelt igazolési méid: fadott esetben)
8./ Ajanlattételi hatiindo:
9./ Az ajanlatok benYtijtiisiinak méidja, crane: Az ajanlatokat két eredeti példiinyban postiin
kérjuk benytijtani az ajan1atte" te1i hatarido lejartiiig a Zankai Kozos Onkormanyzati Hivatal
Zanka, Iskola u. 11. cimre, Filep Miklos polgarmestemek cimezve.
A boritékon kérjuk feltiintetni: ,,Ajan1at . .. . . . . .. . .. . .. . . . — a bontasi iilésig felbontani tilos”
feliratot.
10./ Az aj iinlat részeként kovetkezo iratokat kell benYtijtani:

11./ Az aianlattétel nvelve. és annak mephataroz:Isa. hoev a maevar »ve1ven kiviil mas
nyelven is benYtijthatéi-e az ajanlat:
Az ajanlat nyelve magyar, és ezen kiviil mas nyelven new nyiijthato be az ajanlat.
12./ Az ajanlati kotottséf: minimalis idotartama:
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