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Fegyvernek Város Polgármestere
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
Előterjesztés
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. március 3-ai rendkívüli
ülésére a települési szilárd hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzat rendelettel
kapcsolatos törvényességi észrevételről
Tisztelt Képviselőtestület
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és
Törvényességi Felügyeleti Főosztály törvényességi felhívást intézett Képviselőtestületünkhöz a települési szilárd hulladékgazdálkodásról szóló 10/2003.(III.6.)
önkormányzati rendelettel kapcsolatban, melyet megvizsgáltak és megállapították, hogy a
rendelet jogszabálysértő.
A 2015. november 26-i testületi ülésen a Képviselő-testület megtárgyalta a törvényességi
felhívást és a beterjesztett rendelet-tervezetet. A szavazási arány 4 igen, 4 nem és 1
tartózkodás volt, ezért a rendelet-tervezet nem került elfogadásra, a törvénysértő állapot nem
került megszüntetésre. A testületi ülést követően a kormányhivatal indítvánnyal fordult a
Kúriához, melyben kérte a települési szilárd hulladékgazdálkodásról szóló 10/2003.(III.6.)
önkormányzati rendelet 9. § (1) bek. a.) és c.) pontja, a 18. § (2)-(4) bek. és a 6.§ (4) és (5)
bekezdéseinek jogszabállyal való összhangjának vizsgálatát, valamint annak megállapítását,
hogy a felsorolt jogszabályhelyek jogszabálysértőek és kérte ezek megsemmisítését.
Továbbá kérte a Kúriát, hogy állapítsa meg, hogy önkormányzatunk jogalkotási
kötelezettségét elmulasztotta és határidő tűzésével kötelezze önkormányzatunkat, hogy a
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. 35. § (1) bek. f.), e.), g.) pontjában megszabott
tárgyköröket szabályozza.
Az előterjesztéshez csatoltuk a törvényességi felhívást, valamint a Kormányhivatal Kúriához
benyújtott indítványát. A jogszabálysértés megszüntetése érdekében javaslom a törvényességi
észrevétellel kapcsolatos határozati javaslat elfogadását, valamint a hatályos rendelet hatályon
kívül helyezését és az alábbi rendelet-tervezet elfogadását:
………./2016.(III.03.) sz.
Törvényességi észrevétel a települési
önkormányzati rendelettel kapcsolatban

határozati javaslat:
szilárd

hulladékgazdálkodásról

szóló

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormányhivatal JN/24/00598-3/2015. sz. törvényességi észrevételét
megtárgyalta és a települési szilárd hulladékgazdálkodásról szóló 10/2003.(III.06.)
önkormányzati rendeletre vonatkozó törvényességi felhívásban foglaltakat elfogadja.
Erről értesül:
1.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal (5001 Szolnok, Pf.: 111.)
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2.) Tatár László polgármester
3.) dr. Pető Zoltán jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
Fegyvernek, 2016. február 26.
Tatár László
polgármester
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete
……./2016.(……..) önkormányzati rendelet-tervezete
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 19.) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.

1. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma
1. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás – a tevékenység tartalmában – az alábbiakra
terjed ki:
a) az ingatlanhasználó vegyes hulladékának gyűjtésére és e hulladék hulladékkezelő
létesítményekbe való szállítására;
b) a természetes személy ingatlanhasználó ingatlanán keletkező nagydarabos és a lomtalanítás
körébe vont lom hulladék gyűjtésére és e hulladékok hulladékkezelő létesítményekbe való
szállítására;
c) elkülönítetten gyűjtött települési hulladék gyűjtése, kezelése;
d) a vegyesen gyűjtött hulladékok előkezelésére, a nem hasznosítható hulladékok
ártalmatlanítására
e) hulladékgyűjtő szigetek működtetésére.
2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással ellátott terület határai
2. § A közszolgáltatás Fegyvernek Város közigazgatási területére terjed ki.
3. A közszolgáltatás kötelező igénybevétele
3. § (1) Az ingatlanhasználó köteles a szervezett közszolgáltatást igénybe venni.
(2) A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét
képező vegyes hulladék tekintetében köteles a közszolgáltatás igénybevételére.
(3) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó a közszolgáltatásból nem
vonhatja ki magát arra történő hivatkozással, hogy a szolgáltatást nem, vagy csak részben
veszi igénybe.
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4. § (1) Az ingatlanhasználó és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt a közszolgáltatás
igénybevétele hozza létre vagy az a tény, hogy a Közszolgáltató a közszolgáltatást az
ingatlanhasználó részére felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.
(2) A Közszolgáltató és az ingatlanhasználó a használt gyűjtőedények méretét és darabszámát,
valamint a teljesítés helyét egyedi megállapodásban rögzíti (a továbbiakban: igénybevételi
szerződés).
(6) Az ingatlanhasználót nem terheli az (1)-(2) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan
beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol nem tartózkodik és hulladék sem keletkezik.
5. A közszolgáltatás rendje módja

5. § A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét a Közszolgáltató határozza meg, és
arról az ingatlanhasználót írásban tájékoztatja.
6. § (1) A szervezett közszolgáltatást igénybe vevők számára a szabványos gyűjtőedény
használata kötelező, melyet a közszolgáltató biztosít.
(2) Az üdülőterületen a hulladékelszállítás külön szállítási szerződésben meghatározott
feltételeknek megfelelően történik. A feltételekről a közszolgáltató és az üdülő ingatlan
tulajdonos állapodik meg, figyelembe véve az üdülő ingatlanok használatának speciális
évszakhoz kötöttségét.
6. A gyűjtőedények használata, kezelése, elhelyezése
7. § (1) A települési hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényt a szolgáltatással érintett
ingatlanon belül kell tárolni, közterületen tartósan csak a közterület használatra vonatkozó
engedély alapján lehet elhelyezni.
(2) Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényeket a Közszolgáltató által megjelölt
időpontban a közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre
alkalmas helyen elhelyezni.
(3) A gyűjtőedény elhelyezése nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat, és nem
járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.
(4) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének – a közterület
szennyezésének elkerülése érdekében – zárt állapotban kell lennie. A hulladékot a
gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az edény mozgatásakor a környezetét ne
szennyezze, továbbá ürítésekor ne szóródjon, a gépi ürítést ne akadályozza.
(5) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben
összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték,
hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlanhasználó a Közszolgáltató felhívására
köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni.
(6) Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati
tetemet, építési-bontási törmeléket vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely
veszélyeztetheti a begyűjtést, a gépjármű műszaki állapotát, az ürítést végző személyek
vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét.
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8. § Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a saját tulajdonában lévő gyűjtőedények
tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetének
tisztántartásáról.
7. A lomhulladék gyűjtése, szállítása
9. § (1) A Közszolgáltató a lomhulladék gyűjtéséről és elszállításáról évente egy alkalommal
gondoskodik.
(2) A közszolgáltatás keretében a Közszolgáltató kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban
képződött, de a szabványos gyűjtőedényekben el nem helyezhető nagydarabos lomhulladékot
szállítja el.
(3) A lomtalanítás keretében közterületre nem helyezhető ki:
a) építési és bontási hulladék,
b) veszélyes hulladék,
c) vegyes hulladék,
d) elkülönítetten gyűjthető papír, műanyag- és fémhulladék,
e) biológiailag lebomló növényi eredetű zöldhulladék,
f) ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási tevékenység során képződött hulladék.
10. § (1) A lomhulladékot az ingatlanhasználó a Közszolgáltató által hirdetmény útján,
valamint honlapján előzetesen megjelölt helyen és időben helyezheti ki.
(2) A lomhulladékot a közterületen úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű és gyalogos
forgalmat ne akadályozza, a szállítójármű részére jól megközelíthető legyen, a zöldterületeket
és a növényzetet ne károsítsa, és ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.
8. Elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtése, szállítása
11. § (1) A Közszolgáltató a település közigazgatási területén a Ht. 39.§ (5) bekezdés szerint
jogosult az elkülönített gyűjtést megszervezni, az ingatlanhasználó jogosult azt igénybe venni.
(2) Az elkülönített hulladék gyűjtését a Közszolgáltató:
a) házhoz menő gyűjtőjáratokkal,
b) gyűjtőszigetek működtetésével,
vagy ezek kombinációjával biztosítja.
10. A közszolgáltató hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatos
jogai és kötelezettségei
12. § (1) A Közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésének és ingatlanhasználó általi
igénybevételének – igénybevételi szerződésben nem rögzített – feltételeiről, valamint az abban
bekövetkezett változásokról – a változás hatályba lépése előtt legalább 3 nappal – a honlapján
vagy hirdetmény útján tájékoztatást nyújt, vagy az ingatlanhasználót közvetlenül írásban értesíti.
(2) A közszolgáltatás körébe tartozó hulladék gyűjtésének és szállításának rendjét (gyakoriság,
útvonal és nap) – a keletkező hulladék mennyiségének figyelembevételével – a Közszolgáltató
határozza meg, és arról az ingatlanhasználót az (1) bekezdésben meghatározott módon értesíti.
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(3) A Közszolgáltató jogosult felhívni az ingatlanhasználó figyelmét az igénybevételi
kötelezettsége teljesítésére.
13. § (1) A települési hulladék szállítását zárt rakterű a kiporzást és kiszóródást
megakadályozó célgéppel, szállítójárművel, környezetszennyezést kizáró módon kell végezni.
(2) Szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények ürítése során és a szállításból eredő
szennyeződés esetén a hulladék eltakarításáról, a terület szennyeződés-mentesítéséről,
valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni.
(3) Amennyiben a hulladékgyűjtő edényzet a Közszolgáltatónak felróható okból bizonyított
módon megsérül, vagy használhatatlanná válik, a Közszolgáltató köteles annak kijavításáról,
illetve cseréjéről saját költségén gondoskodni.
(4) A Közszolgáltató jogosult megtagadni a hulladék elszállítását, ha:
a) nem a Közszolgáltató által rendszeresített gyűjtőedényben kerül átadásra, vagy
b) a szállításra átadott gyűjtőedényben a hulladékot nem üríthető módon helyezték el, és azt a
Közszolgáltató felhívására sem tették üríthetővé,
c) a gyűjtőedényben veszélyes hulladékot helyeztek el.
(5) A hulladék elszállításának (4) bekezdésben meghatározott bármely ok miatti megtagadása az
ingatlanhasználó közszolgáltatási díjfizetési kötelezettségét nem érinti.
(6) Amennyiben az ingatlanról elszállított hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja az
alkalmazott gyűjtőedény befogadóképességét, a Közszolgáltató jogosult az ingatlanhasználót
az edényzet bővítésre felszólítani. A felszólításnak az ingatlanhasználó 30 napon belül köteles
eleget tenni.
(7) Az igénybevételi szerződésben meghatározott mennyiséget meghaladó méretű,
darabszámú, vagy a nem szabványos gyűjtőedényben, gyűjtőzsákban kihelyezett hulladékot a
Közszolgáltató nem szállítja el.
11. Az ingatlanhasználó hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatos jogai és
kötelezettségei
14. § (1) Az ingatlanhasználó köteles a szervezett közszolgáltatást e rendeletben
meghatározott módon igénybe venni.
(2) E kötelezettség teljesítése során az ingatlanhasználó köteles:
a) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét megelőzés elve alapján legkisebb mértékűre
szorítani,
b) a települési hulladékot gyűjteni, tárolni, ennek során megfelelő gondossággal eljárni annak
érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne
veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény- és állatvilágot
ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja,
c) a települési hulladékot annak elszállításáig e rendeletben foglaltak szerint gyűjteni, tárolni,
és a Közszolgáltató által meghatározott járatnapon a Közszolgáltató részére átadni,
d) a begyűjtést követően köteles a gyűjtőedény közterületről történő elszállításáról
gondoskodni, legkésőbb az elszállítást követő nap 08.00 óráig,
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e) a veszélyes hulladékokat a települési hulladék összetevőitől elkülönítetten, a környezet
veszélyeztetését kizáró módon gyűjteni; a hulladékgyűjtő udvarokba bevinni, ott elhelyezni,
f) az igénybevételi szerződést megkötni,
g) a közszolgáltatás igénybevételében bekövetkezett változást a Közszolgáltató részére
bejelenteni,
h) a közszolgáltatás díját megfizetni.
(3) Az az ingatlanhasználó, akinek ingatlanán települési hulladék keletkezik, de az ingatlana
egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyéül, telephelyéül
vagy fióktelepéül szolgál, köteles a települési hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az
ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett települési hulladéktól
elkülönítetten gyűjteni és a hulladék kezeléséről gondoskodni.
(4) A közterületen szervezett rendezvény során keletkezett hulladék tárolásáról, elszállításáról
24 órán belül a rendezvény szervezője köteles saját költségén
15. § (1) Az ingatlanhasználó 15 napon belül köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni, ha
tulajdonváltozás, vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik,
vagy igénybevételi kötelezettsége megszűnik. Tulajdonos változás esetén, a bejelentési
kötelezettség mindkét (új és régi) tulajdonost terheli.
(2) Az igénybevételi kötelezettség keletkezése, megszűnése a Közszolgáltató részére
igazolható:
a) személyes bejelentéssel, ha az együttesen jelenlévő két fél egybehangzó nyilatkozatot tesz,
az elszámolás megtörténik és az igénybevételre kötelezett ingatlanhasználó az igénybevételi
szerződést megköti, vagy
b) az ingatlanhasználat változására okot adó, a használat jogcímét igazoló okirat
bemutatásával.
12. A közszolgáltatás szünetelése
16. § (1) Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele a bejelentéstől számított legfeljebb 1
év időtartamra, ha az önállóként nyilvántartott gyűjtőedénnyel rendelkező ingatlanhasználó az
ingatlant 30 napnál hosszabb ideig nem használja, és a szüneteltetés várható időtartamát –
legkésőbb a szünetelés megkezdését megelőző 15. napig – a Közszolgáltatónak írásbeli
nyilatkozattal bejelenti.
(2) A bejelentés megtételére csak a Közszolgáltatóval szerződéses jogviszonyban álló, vagy
meghatalmazottja jogosult. A kérelmet évente kell benyújtani. A szüneteltetésre vonatkozó
igénybejelentés megismételhető.
(3) Ha az ingatlanon a szüneteltetési időtartam lejárta előtt újból hulladék keletkezik, annak
tényét a Közszolgáltatóval szerződött fél, vagy meghatalmazottja köteles legalább 8 nappal
korábban a Közszolgáltatónak bejelenteni.
17. § (1) A szüneteltetési kérelemben foglaltak valóságtartalmát a Közszolgáltató jogosult
ellenőrizni. A szüneteltetés jogszerűtlen igénybevétele esetén a Közszolgáltató a szüneteltetés
kezdő időpontjára visszamenőleg a szüneteltetést megvonja, a közszolgáltatási díjat
pótlólagosan kiszámlázza, továbbá jogosult költségeit érvényesíteni.
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(2) A szüneteltetés jogszerűségét az ingatlanhasználó a szüneteltetés időtartamára kibocsátott
közüzemi igazolással, számlákkal igazolhatja.
(3) Amennyiben a szüneteltetés feltételei fennállnak, de a szüneteltetést az ingatlanhasználó
tartós akadályoztatása, vagy érvényes jogcíme hiányában csak későbbi időpontban jelenti be,
az akadályoztatás okának megjelölésével és a (2) bekezdés szerinti igazolások benyújtásával
kérheti a közszolgáltatás szüneteltetésének utólagos megállapítását.
(4) Az utólagos szüneteltetést a Közszolgáltató legfeljebb a bejelentéstől visszafelé számított
egy éves időtartamra állapítja meg.
13. A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelése
18. § (1) E rendelet alapján a közszolgáltatás igénybevételére köteles ingatlanhasználókról a
Közszolgáltató nyilvántartást vezet az azonosításához szükséges adatok feltüntetésével. Az
adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlanhasználó személyének
megállapításához, a közszolgáltatási díj behajtásához szükséges és arra alkalmas adatbázis
létrehozása és működtetése.
(2) Az Önkormányzat a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátja:
a) a közszolgáltatás ellátásához szükséges információkat,
b) a Közszolgáltató kérése alapján a közszolgáltatással összefüggő, a Ht-ben rögzített
személyes adatokat (ingatlanhasználó neve, lakcíme),
c) a Közszolgáltató megkeresése alapján, szükség esetén a díjhátralék behajtása érdekében a
behajtással érintett ingatlanhasználók egyéb adatait (születési hely, idő, valamint anyja neve).
(3) Az Önkormányzat az igénybevételre kötelezettek személyes adatait az igénybevételre
kizárólag a közszolgáltatási díj megfizetése érdekében, a további adatokat pedig kizárólag a
díjhátralék rendezésével összefüggő eljárás céljából történő felhasználásra adhatja át a
Közszolgáltatónak, és az adatokat a Közszolgáltató kizárólag ezen célokra használhatja fel.
(4) A Közszolgáltató köteles:
a) megteremteni az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit,
b) gondoskodni az adatok biztonságáról,
c) meghatározni azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok
érvényre juttatásához szükségesek.
(5) A Közszolgáltató az ingatlanhasználó személyes adatait – az adatok tárolása kivételével –
a szerződéses viszony létrejöttétől annak megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás
fennállásáig kezelheti. A jogviszony megszűnését követően a közszolgáltató a kezelt adatokat
köteles megsemmisíteni.
14. A hulladékkezelési közszolgáltatási díj megfizetésére vonatkozó rendelkezések
19. § (1) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatási díjat természetes személy ingatlanhasználó
esetén negyedéves, nem természetes személy ingatlanhasználó esetén az igénybevételi
szerződésben meghatározottak szerint negyedéves, vagy havi bontásban, utólagosan köteles
megfizetni.
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(2) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az az ingatlanhasználó, aki a
hulladékgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a
Közszolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja vagy a közszolgáltatás teljesítésére
vonatkozó rendelkezésre állását igazolja.
20. § (1) Amennyiben az ingatlantulajdonos elmulasztotta bejelenteni, hogy a közszolgáltatás
igénybevételére kötelezetté vált, a Közszolgáltató jogosult az ingatlan birtokbavételének
napjától számítva a díjhátralék megállapítására és megfizettetésére.
(2) A természetes személy ingatlanhasználó elhalálozása esetén a közszolgáltatási díj
megfizetésére a természetes személy ingatlanhasználó örököse – házastársi vagy egyéb, a
természetes személy ingatlanhasználó halála esetére alapított haszonélvezeti jog megnyílta
esetén a haszonélvező – a halál beálltát követő naptól köteles.
(3) A közszolgáltatási díj megfizetésére a díj megfizetésének elmaradása esetén az ingatlant
együttesen használó egyetemlegesen kötelezhető.
(4) Túlszámlázás esetén a Közszolgáltató a többletösszeget és a soron következő, esedékes
díjfizetési kötelezettségbe beszámítja. A díjfizetési késedelem esetén a Közszolgáltató
jogosult a Ptk. szerinti késedelmi kamatot felszámítani.
(5) Nem tagadható meg a közszolgáltatás díjának megfizetése, ha a Közszolgáltatót a
közszolgáltatással kapcsolatos kötelezettségének teljesítésében az időjárás, vagy más
elháríthatatlan ok akadályozta és a Közszolgáltató az akadály elhárulását követő munkanapon
rendkívüli gyűjtőjárattal pótolta mulasztását.
15. Díjkedvezmény
21.§ Kérelemre a mindenkori közszolgáltatási díj 50 %-ának megfelelő összegű
kedvezményben részesül az egyedülálló nyugdíjas személy, aki
a) Fegyverneken bejelentett állandó lakóhellyel rendelkezik,
b) az ingatlan tulajdonosa, használója, feltéve, hogy más személynek azon a lakcímen
bejelentett lakcíme, tartózkodási helye nincs, továbbá
c) a kérelem benyújtását megelőző hónapban a nettó átlag jövedelme az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 2-szeresét nem haladja meg.
22.§ (1) A kérelmet minden év július 15. napjától szeptember 15. napjáig lehet benyújtani a
Polgármesteri Hivatal Igazgatási csoportjához a jövedelemigazolással együtt.
(2) Ha a jogosultság év közben áll be, azt legkorábban a következő év 1. napjától – a
benyújtott kérelem alapján - lehet figyelembe venni.
(3) A kedvezményre való jogosultságot a polgármester állapítja meg.
23.§ Ez a rendelet 2016. május 1-én lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a települési
szilárd hulladékgazdálkodásról szóló 10/2003.(III.6.) önkormányzati rendelet.

Tatár László
polgármester

dr. Pető Zoltán
jegyző
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FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.

ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. március 3-ai rendkívüli
ülésére a szociális ellátások szabályozásáról szóló 32/2012.(VI.01.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Tisztelt Képviselőtestület!
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló1993. évi III. törvény (továbbiakban:
Szoc. tv.) 115. § (1) bekezdése alapján a személyes gondoskodások körébe tartozó szociális
ellátások intézményi térítési díjait tárgyév április 1-jéig állapítja meg a fenntartó. Az
intézményi térítési díj a szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg, amely a
szolgáltatásokra fordított önköltség. A térítési díjat jogszabály alapján, szolgáltatásonként kell
meghatározni.
A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ fenntartója a Csorba Mikrotérségi Szociális Intézményfenntartó Társulás. A Társulási Megállapodás 8.A. 1) és 2) pontjai
alapján Örményes és Kuncsorba község könkormányzatainak Képviselőtestületei határozattal
megállapítják a településeikre vonatkozó intézményi térítési díjakat, amely szó szerint beépül
Fegyvernek Város Önkormányzat szociális rendeletébe a Fegyvernek településre vonatkozó
intézményi térítési díjakkal együtt.
A fizetendő térítési díj összegét az intézményvezető állapítja meg konkrét összegben,
figyelembe véve az igénybevevő rendszeres jövedelmét, valamint a Szoc. tv. 116. § (3)
bekezdésébe foglalt vonatkozó jogszabályait.
2016. január 1-től a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló
Korm. rendelet 12. § alapján a házi segítségnyújtás térítési díját külön kell meghatározni
szociális segítésre és személyi gondozásra, ezek együttes összege adja a szolgáltatás térítési
díját.
A Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján az intézményi és személyi térítési díjat étkeztetés
és nappali ellátás esetén ellátási napra (adag), házi segítségnyújtás esetében gondozási órára
kell meghatározni. Mivel a felmerülő költségek településenként eltérnek, ezért az intézményi
térítési díjakat is így kell megállapítani.
A 2016-os évi önköltség számításokat és az intézményi térítési díj összegének kiszámítását az
előterjesztés melléklete tartalmazza településenként.

2016. ÉVRE VONATKOZÓ ÖNKÖLTSÉG ÉS INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJ
SZÁMÍTÁS

1.) FEGYVERNEK TELEPHELY
ÉTKEZTETÉS
Kiadások:

- Személyi juttatások
- Járulékok
- Dologi kiadások
Összes kiadás 11.208,- eFt

8.712,- eFt
2.069,- eFt
427,- e Ft
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Egy ellátási napra jutó önköltség:
11.208,- e Ft : 30.964 adag/év=362 Ft/ fő/nap
+ 2016. évi ebéd térítési díj
650 Ft /adag
Önköltség összesen
1.012 Ft/adag/nap
Intézményi térítési díj:1.012 Ft/adag/nap
A Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyhának egy ebédért 650 forintot fizet az intézmény,
így 650 Ft/adag árat javaslunk elfogadni étkezési térítési díjnak. Ellenkező esetben az
ellátottak nem fogják igényelni az ebédet.
HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
Kiadások:

- Személyi juttatások
- Járulékok
- Dologi kiadások
Összes kiadás 11.528,- eFt

8.561,- eFt
2.343,- eFt
623,- e Ft

Egy órára jutó önköltség:
11.528,- e Ft : 10.040 gondozási óra/ év=1.148 Ft/óra
Intézményi térítési díj: 1.148 Ft/fő/óra
NAPPALI ELLÁTÁS - IDŐSEK KLUBJA ÉTKEZÉS NÉLKÜL
Kiadások:

- Személyi juttatások
11.033,- eFt
- Járulékok
3.548,- eFt
- Dologi kiadások
3.645,- eFt
Összes kiadás
18.226,- eFt

Egy napra egy főre jutó önköltség:
18.226,- e Ft : 251 nap : 90 fő = 807 Ft/nap/fő
Intézményi térítési díj:807 Ft/fő/nap
Az étkezésnél meghaladja az egy adagra jutó önköltség a Gyermekélelmezési Konyhának
fizetendő térítési díjat (intézményi térítési díj). Ezt a díjat nem javasoljuk bevezetni, mivel
jelentősen nőne a fizetendő személyi térítési díj, ami maga után vonná az ellátottak számának
nagyarányú csökkenését, ami normatíva csökkenést eredményezhet.
Az SOS telefonok térítési díját nem javasoljuk növelni (500 Ft/hó).
A Szoc. tv. alapján étkeztetés esetében a szociális rászorultság nem köthető jövedelem
határhoz. Erre a helyi rendeletben előírtaknak kell megfelelni az ellátást igénylőnek.
Szociálisan nem rászorult esetén a fizetendő térítési díj:
Étkezés esetén
1.012 Ft /adag
Házi segítségnyújtás esetén
1.148 Ft / óra
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2.) ÖRMÉNYES TELEPHELY
ÉTKEZTETÉS
Kiadások:

- Személyi juttatások
1.994,- eFt
- Járulékok
540,- eFt
- Dologi kiadások
41,- e Ft
Összes kiadás
2.575,- eFt

Egy ellátási napra jutó önköltség:
2.575,- e Ft: 8.501 adag =303 Ft/ fő/nap
+ 2016. évi ebéd térítési díj 660 Ft /adag
Önköltség összesen
963 Ft/adag/nap
Intézményi térítési díj: 963Ft/adag/nap
HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
Kiadások:

- Személyi juttatások
1.039,- eFt
- Járulékok
70,- eFt
- Dologi kiadások
108,- e Ft
Összes kiadás
1.217,- eFt

Egy órára jutó önköltség:
1.217,- e Ft : 1.757 gondozási óra / év =693 Ft/óra
Intézményi térítési díj: 693 Ft/fő/óra
NAPPALI ELLÁTÁS - IDŐSEK KLUBJA ÉTKEZÉS NÉLKÜL
Kiadások:

- Személyi juttatások
2.839,- eFt
- Járulékok
779,- eFt
- Dologi kiadások
621,- eFt
Összes kiadás
4.239,- eFt

Egy napra egy főre jutó önköltség:
4.239,- e Ft : 251 nap : 30 fő=563 Ft/nap/fő
Intézményi térítési díj: 563 Ft/nap/fő
A Szoc. tv. alapján étkeztetés esetében a szociális rászorultság nem köthető jövedelem
határhoz. Erre a helyi rendeletben előírtaknak kell megfelelni az ellátást igénylőnek.
Szociálisan nem rászorult esetén a fizetendő térítési díj:
Étkezés esetén:
963 Ft /adag
Házi segítségnyújtás esetén:
693 Ft / óra

3.) KUNCSORBA TELEPHELY
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ÉTKEZTETÉS
Kiadások:

- Személyi juttatások
2.423,- eFt
- Járulékok
654,- eFt
- Dologi kiadások
112,- e Ft
Összes kiadás
3.189,- eFt

Egy ellátási napra jutó önköltség:
3.189,- e Ft : 10.135 adag = 315 Ft/ fő/nap
+ 2016. évi ebéd térítési díj 660 Ft /adag
Önköltség összesen
975 Ft/adag/nap
Intézményi térítési díj: 975 Ft/adag/nap
HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
Kiadások:

- Személyi juttatások
1.611,- eFt
- Járulékok
435,- eFt
- Dologi kiadások
145,- e Ft
Összes kiadás
2.191,- eFt

Egy órára jutó önköltség:
2.191,- e Ft / 2.008 gondozási óra / év = 1.091 Ft/óra
Intézményi térítési díj: 1.091 Ft/fő/óra
NAPPALI ELLÁTÁS - IDŐSEK KLUBJA ÉTKEZÉS NÉLKÜL
Kiadások:

- Személyi juttatások
3.588,- eFt
- Járulékok
1.032,- eFt
- Dologi kiadások
798,- eFt
Összes kiadás
5.418,- eFt

Egy napra egy főre jutó önköltség:
5.418,- e Ft / 251 nap / 40 fő = 540 Ft/nap/fő
Intézményi térítési díj: 540 Ft/nap/fő
A Szoc. tv. alapján étkeztetés esetében a szociális rászorultság nem köthető jövedelem
határhoz. Erre a helyi rendeletben előírtaknak kell megfelelni az ellátást igénylőnek.
Szociálisan nem rászorult esetén a fizetendő térítési díj:
Étkezés esetén:
975 Ft /adag
Házi segítségnyújtás esetén: 1.091 Ft / óra
A fentiek alapján javaslom a tisztelt Képviselőtestületnek, hogy az alábbi rendelet-tervezetet
megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete
……/2016.(…….) önkormányzati rendelet-tervezete
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A szociális ellátások szabályozásáról szóló 32/2012.(VI.01.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. §-ában és a 132. § (4) bekezdés d) pontjában
kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.
1. § A rendelet 17. §-a hatályát veszti, helyébe az alábbi 17. § lép:
17. §
Szociális alapszolgáltatás térítési díjai
(1) A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ fegyverneki telephelyén
igénybevett szociális szolgáltatások intézményi térítési díjai az alábbiak:
a) Étkeztetés: 1.012 Ft / adag
b) Ebéd házhozszállítás: 80 Ft / nap
c) Házi segítségnyújtás: 1.148 Ft / óra
d) Nappali ellátás: 807 Ft / nap
e) SOS telefon: 500 Ft / hónap
(2) A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ fegyverneki telephelyén
igénybevett szociális szolgáltatások személyi térítési díjai az alábbiak:
a) Étkeztetés: 650 Ft / adag
b) Ebéd házhozszállítás: 80 Ft / nap
c) Házi segítségnyújtás
 Szociális segítés: 500 Ft / óra
 Személyi gondozás: 500 Ft / óra
d) Nappali ellátás: 0 Ft / nap
e) SOS telefon: 500 Ft / hónap
(3) A fegyverneki telephelyena szociálisan nem rászorulók térítési díjaiaz alábbiak:
a) Étkeztetés házhozszállítás nélkül esetén: 1.012 Ft / adag
b) Házi segítségnyújtás esetén: 1.148 Ft / óra
(4) A fegyverneki telephelyen a személyi térítési díjat az intézmény igazgatója állapítja meg
konkrét összegben.
(5) A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ örményesi telephelyén
igénybevett szociális szolgáltatások intézményi térítési díjai Örményes Község
Önkormányzat Képviselőtestületének …/2016.(……) önkormányzati határozata alapján
az alábbiak:
a) Étkeztetés: 963 Ft / adag
b) Ebéd házhozszállítás: 50 Ft / nap
c) Házi segítségnyújtás: 693 Ft / óra
d) Nappali ellátás: 563 Ft / nap
(6) A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ örményesi telephelyén
igénybevett szociális szolgáltatások személyi térítési díjai a szociálisan rászorulók
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részére Örményes Község Önkormányzat
önkormányzati határozata alapján az alábbiak:

Képviselőtestületének

…/2016.(……)

a) Étkeztetés: 660 Ft / adag
b) Ebéd házhozszállítás: 50 Ft / nap
c) Házi segítségnyújtás
 Szociális segítés: 0 Ft / óra
 Személyi gondozás: 0 Ft / óra
d) Nappali ellátás: 0 Ft / nap
(7) Az örményesi telephelyen a szociálisan nem rászorulók térítési díjai az alábbiak:
a) Étkeztetés házhozszállítás nélkül esetén: 963 Ft / adag
b) Házi segítségnyújtás esetén: 693 Ft / óra
(8) Az örményesi telephelyen a személyi térítési díjat az intézmény igazgatója állapítja meg
konkrét összegben.
(9) A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ kuncsorbai telephelyén
igénybevett szociális szolgáltatások intézményi térítési díjai Kuncsorba Község
Önkormányzat Képviselőtestületének …/2016.(……) önkormányzati határozata alapján
az alábbiak:
a) Étkeztetés: 975 Ft / adag
b) Ebéd házhozszállítás: 100 Ft / nap
c) Házi segítségnyújtás: 1.091 Ft / óra
d) Nappali ellátás: 540 Ft / nap
(10) A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ kuncsorbai telephelyén
igénybevett szociális szolgáltatások személyi térítési díjai a szociálisan rászorulók részére
Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselőtestületének …/2016.(……) önkormányzati
határozata alapján az alábbiak:
a) Étkeztetés: 660 Ft / adag
b) Ebéd házhozszállítás: 50 Ft / nap
c) Házi segítségnyújtás
 Szociális segítés: 100 Ft / óra
 Személyi gondozás: 100 Ft / óra
d) Nappali ellátás: 0 Ft / nap
(11)

A kuncsorbai telephelyen a szociálisan nem rászorulók térítési díjai az alábbiak:
a) Étkeztetés házhozszállítás nélkül: 975 Ft / adag
b) Házi segítségnyújtás esetén: 1.091 Ft / óra

(12) A kuncsorbai telephelyen a személyi térítési díjat az intézmény igazgatója állapítja
meg konkrét összegben.
2. § E rendelet 2016. április 1-én lép hatályba.
Tatár László
polgármester
Készítette: Barta Józsefné

dr. Pető Zoltán
jegyző
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FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERE
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. március 3-ai ülésére a
Pénzügyi Bizottság megválasztásáról szóló 162/2014.(X.21.) sz. és az Oktatási és
Közművelődési Bizottság megválasztásáról szóló 163/2014/2016.(X.21.) sz.
önkormányzati határozatok módosításáról
Tisztelt Képviselőtestület!
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 2014. október 21-ei ülésen választotta
meg a Pénzügyi, valamint az Oktatási és Közművelődési Bizottság elnökeit és tagjait, amelyet
a 162/2014.(X.21.) és a 163/2014.(X.21.) sz. önkormányzati határozattal fogadott el.
Önök előtt is ismert, hogy Papp Róbert Tamás a Pénzügyi Bizottság elnöke, önkormányzati
képviselő 2016. február 1-től lemondott képviselői mandátumáról, míg Bihari József az
Oktatási és Közművelődési Bizottság külsős tagjaként egészségi állapotára hivatkozva 2016.
február 1-től nem tudja vállalni a bizottsági tagságát.
A Helyi Választási Bizottság egyéni listás települési önkormányzati képviselő választás
eredményéről készült jegyzőkönyv szerint dr. Otrosinka Sylwia a soron következő
képviselőjelölt. A Helyi Választási Iroda vezetője írásban megkereste dr. Otrosinka Sylwia
jelöltet, aki nyilatkozott, hogy nem fogadja el a megbízást. Az eredményjegyzőkönyv szerint
a következő képviselőjelölt Magyar Lászlóné, aki vállalja a képviselői feladatok ellátását.
Fentiek figyelembevételével javaslom, hogy Burján Attila János képviselő, a Pénzügyi
Bizottság tagja töltse be a továbbiakban a Pénzügyi Bizottság elnöke tisztséget és Magyar
Lászlónét válasszák meg a Pénzügyi Bizottság tagjának.
Javaslom továbbá, hogy az Oktatási és Közművelődési Bizottsági tagságáról lemondó Bihari
József helyébe Négyesiné Derecskei Edina lépjen, aki nem képviselő bizottsági tagként látja
el a bizottsági feladatokat.
Fentiek alapján javaslom a Tisztelt Képviselőtestületnek az alábbi határozati javaslatok
elfogadását:
………./2016.(III.03.) sz.

határozati javaslat:

A Pénzügyi Bizottság megválasztásáról szóló 162/2014.(X.21.) sz. önkormányzati
határozat módosításáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Pénzügyi Bizottság megválasztásáról
szóló 162/2014.(X.21.) sz. önkormányzati határozatot 2016. február 3-tól az alábbiak szerint
módosítja:
A határozat elnökét és tagjait felsoroló rész az alábbira módosul:
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Elnöke:

Burján Attila János

képviselő

Tagjai:

Magyar Lászlóné

képviselő

Molnár Barna

képviselő

Vízkeleti Lászlóné

nem képviselő bizottsági tag

Tukarcs Istvánné

nem képviselő bizottsági tag

Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) dr. Pető Zoltán jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) PH. pénzügyi csoportvezetője
5.) PH. munkaügyi ügyintézője
Fegyvernek, 2016. február 23.
Tatár László
polgármester
………./2016.(III.03.) sz.

határozati javaslat:

Az Oktatási és Közművelődési Bizottság megválasztásáról szóló 163/2014.(X.21.) sz.
önkormányzati határozat módosításáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Oktatási és Közművelődési Bizottság
megválasztásáról szóló 163/2014.(X.21.) sz. önkormányzati határozatot 2016. február 3-tól az
alábbiak szerint módosítja:
A határozat elnökét és tagjait felsoroló rész az alábbira módosul:
Elnöke:

Molnár Barna

képviselő

Tagjai:

Herman József

képviselő

Szatlóczki Edit

képviselő

Hornyákné Szabó Bernadett nem képviselő bizottsági tag
Négyesiné Derecskei Edina

nem képviselő bizottsági tag

Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) dr. Pető Zoltán jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) PH. pénzügyi csoportvezetője
5.) PH. munkaügyi ügyintézője
Fegyvernek, 2016. február 23.
Tatár László
polgármester

4.
ELŐTERJESZTÉS
FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
A Képviselő-testület 2016. március 3-ai nyílt ülésére

Előterjesztő megnevezése:

Tárgy:

Előterjesztés jellege:

Melléklet:

Készítette:

Tatár László
A Közbeszerzési Szabályzat és a Közbeszerzési Terv
elfogadásáról, a „Haltelepítés 2016-2017. évig” és a
„Fegyvernek város közfoglalkoztatási startmunka
program eszközbeszerzése” elnevezésű projekt
megvalósításával és eszközbeszerzésével kapcsolatos
ajánlati felhívás és dokumentáció, valamint a projekt
potenciális ajánlattevőinek listája elfogadásáról
Rendelet-tervezet, Határozati javaslat, Tájékoztató,
Beszámoló
4

dr. Pető Zoltán

Véleményezésre
megküldve:
Törvényességi
véleményezésre bemutatva:

2016. március 03.
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FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERE
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. március 3-ai rendkívüli
ülésére a Közbeszerzési Szabályzat és a Közbeszerzési Terv elfogadásáról, a
„Haltelepítés 2016-2017. évben” és a „Fegyvernek város közfoglalkoztatási startmunka
program eszközbeszerzése” elnevezésű projektek megvalósításával kapcsolatos ajánlati
felhívás és dokumentáció, valamint a „Haltelepítés 2016-2017. évig” potenciális
ajánlattevőinek listája elfogadásáról
Tisztelt Képviselőtestület!
A közbeszerzési tanácsadó elkészítette a Közbeszerzési Szabályzatot. Az önkormányzatnak a
projekt közbeszerzéssel kapcsolatos feladatait a Közbeszerzési Szabályzat alapján szükséges
lefolytatatnia. A szabályzat jelen előterjesztés mellékletét képezi.
Az Önkormányzatok a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. § (1) bekezdés
alapján közbeszerzési tervet kötelesek készíteni.
A tv. 33 § (2) bekezdése alapján a közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat
közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell.
Továbbá közbeszerzési tanácsadó elkészítette az Ajánlati felhívást és dokumentációt is, mely
szintén az előterjesztés mellékletét képezi.
A 2016-2017. évi haltelepítéshez szükséges halmennyiséget közbeszerzés útján szükséges
beszerezni. Az ajánlattételre meghívott vállalkozók az alábbiak:
1. Négyesi Zoltán vállalkozó
2. Tiszafisch Kft.
3. Mészáros János egyéni vállalkozó
4. Budka Gábor egyéni vállalkozó
A 2016. évi közfoglalkoztatási startmunka eszközbeszerzését közbeszerzés útján szükséges
biztosítani.
A leírtak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletét
képező Közbeszerzési Szabályzatot, az Ajánlati felhívásokat és dokumentációt és az
eszközbeszerzés potenciális ajánlattevőinek listáját megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen az
alábbi határozati javaslatok szerint:
……../2016.(III.03.) sz.

határozati javaslat:

Közbeszerzési Szabályzat elfogadásáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a közbeszerzésekről szóló 2011.
évi VIII. tv. 22. § (1) bekezdése alapján a Fegyvernek Város Önkormányzata

Közbeszerzési Szabályzatát a mellékletben található formában és tartalommal
jóváhagyja.
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 93/2015.(VII.28.) sz.
önkormányzati határozattal elfogadott Közbeszerzési Szabályzatot hatályon kívül
helyezi.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) dr. Pető Zoltán jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Kormányhivatal
Fegyvernek, 2016. március 03.
Tatár László
Polgármester
............./2016.(III.03.) sz.

határozati javaslat:

Fegyvernek Város Önkormányzata 2016 . évi Közbeszerzési Tervének elfogadásáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a közbeszerzésekről szóló 2011.
évi CVIII. tv. 33. §. (1) bekezdése alapján a Fegyvernek Város Önkormányzata 2016.
évi Közbeszerzési Tervét a melléklet szerint elfogadja.
Erről értesül:
1. Tatár László, polgármester
2. dr. Pető Zoltán jegyző
3. Képviselőtestület tagjai
4. Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezetője
Fegyvernek, 2016. március 03.
Tatár László
polgármester
……../2016.(III.03.) sz.

határozati javaslat:

A „Haltelepítés 2016-2017. évig” elnevezésű projekt megvalósításával kapcsolatos
ajánlati felhívás és dokumentáció, valamint a projekt potenciális ajánlattevőinek listája
elfogadásáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a „Haltelepítés 2016-2017. évig”
elnevezésű projekt megvalósításával kapcsolatos Ajánlattételi felhívást és
dokumentációt a mellékletben található formában és tartalommal jóváhagyja.
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2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestület a „Haltelepítés 2016-2017. évig”
elnevezésű projekt megvalósításával kapcsolatban az alábbi potenciális ajánlattevőket
kéri fel ajánlattételre.
5.
6.
7.
8.

Négyesi Zoltán vállalkozó
Tiszafisch Kft.
Mészáros János egyéni vállalkozó
Budka Gábor egyéni vállalkozó

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) dr. Pető Zoltán jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Kormányhivatal
Fegyvernek, 2016. március 03.
Tatár László
polgármester
……../2016.(III.03.) sz.

határozati javaslat:

A „Fegyvernek város közfoglalkoztatási startmunka program eszközbeszerzése”
elnevezésű projekt megvalósításával kapcsolatos ajánlati felhívás és dokumentáció
elfogadásáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a „Fegyvernek város
közfoglalkoztatási startmunka program eszközbeszerzése” elnevezésű projekt
megvalósításával kapcsolatos ajánlattételi felhívását és dokumentációját a
mellékletben található formában és tartalommal jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
Erről értesül:
2.) Tatár László polgármester
3.) dr. Pető Zoltán jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Kormányhivatal
Fegyvernek, 2016. március 03.
Tatár László
polgármester

KÖZBESZERZÉSI AJÁNLATTÉTELI
FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

Haltelepítés 2016-2017 évig

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik része szerinti nemzeti
eljárásrend alapján a Kbt. 115. §. (2) bekezdés alapján szabályozott hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos
eljárás lefolytatására
I. FEJEZET
Ajánlattételi Felhívás
1) AJÁNLATKÉRŐ

Hivatalos név:
Székhely:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Típusa:

Fegyvernek Város Önkormányzata
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
+36 56/556-010
hivatal@fegyvernek.hu
+36 56/556-011
Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pont

2) A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS FAJTÁJA, INDOKA

A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik része szerinti nemzeti
eljárásrend alapján a Kbt. 115. §. (2) bekezdés alapján szabályozott hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos
eljárás.
3) A DOKUMENTÁCIÓ RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSA

Ajánlatkérő az ajánlattételhez Ajánlattételi Dokumentációt készített (jelen iratanyag II. szakasza) illetve
minden további szerződéses követelményt jelen felhívással egyidejűleg térítésmentesen küld meg Ajánlattevők
részére.
4) A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA, MENNYISÉGE

A „Haltelepítés 2016-2017 évig” elnevezésű projekt megvalósítása.
1. ajánlati rész: Haltelepítés 2016. évre
- három (3) nyaras piaci ponty: 14 250 kg
- két (2) nyaras süllő: 114 kg
2. ajánlati rész: Haltelepítés 2017. évre
- három (3) nyaras piaci ponty: 14 250 kg
- két (2) nyaras süllő: 114 kg
Fő szójegyzék (CPV)
Fő tárgy
Építési beruházás

Kiegészítő szójegyzék

□

Árubeszerzés

□

Szolgáltatás

X

5) A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA

Szolgáltatási szerződés a „Haltelepítés 2016-2017 évig” elnevezésű projekt megvalósítására.
6) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK

Valamennyi ajánlati részre vonatkozóan egységesen
Az időtartam hónap(ok)ban:
□□□ vagy napokban: □□□ (a támogatási okirat kézhezvételétől számítva)
VAGY: kezdés
□□□□/ □□/□□ (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés
2017/12/31 (év/hó/nap)

7) A TELJESÍTÉS HELYE

Fegyvernek belterülete- Holt-Tisza I.-II.-III.-IV.-V. tóegységek

NUTS-kód

HU322

8) TÖBBVÁLTOZATÚ ÉS RÉSZAJÁNLATTÉTELI LEHETŐSÉGEK

A beszerzés részekből áll. Az ajánlatok benyújthatók egy vagy több részre vonatkozóan is.
9)

AZ AJÁNLAT ÉRTÉKELÉSE

Ajánlatkérő az ajánlatok közül a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár alapján értékeli
ajánlatot.
10) FŐ FINANSZÍROZÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTÉELEK

Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő a szállítási szerződésben meghatározott módon és tartalommal
való teljesítést követően kiállított számla ellenében 30 napon belül átutalással teljesít. A számlázás alapja az
Ajánlatérő képviselője által igazolt szállítólevél.
11) KIZÁRÓ OKOK ÉS MEGKÖVETELT IGAZOLÁSI MÓDJAI

Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében, illetve a 63. § (1)
bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
A kizáró okok igazolási módja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-ában rögzítettek alapján.
12) AKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK, IGAZOLÁSI MÓDOK, ADATOK

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Valamennyi ajánlati részre azonos mértékben értelmezve.
P/1. Az utolsó kettő lezárt üzleti évéről szóló, a számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának benyújtása
egyszerű másolatban, kiegészítő mellékletek nélkül.
Ha Ajánlattevő nem rendelkezik az Ajánlatkérő által előírt irattal a teljes időszakban, mert az időszak kezdete
után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló
nyilatkozattal jogosult igazolni.
Az alkalmasság minimumkövetelményei:
P/1. Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben saját vagy jogelődjének a számviteli jogszabályok szerinti
beszámolója szerint az ajánlattételi határidőt megelőző legutolsó két lezárt üzleti év (2013-2014.) mérleg
szerinti eredménye mindkét évben negatív volt.
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Valamennyi ajánlati részre azonos mértékben értelmezve.
M/1. Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja szerint mutasson be
legalább 2 db referenciát az eljárást megindító felhívás megküldésének napjától visszafelé számított 3 évi
időszakban (36 hónap) teljesített legjelentősebb szolgáltatásai ismertetésével. A referencia nyilatkozatban vagy
– igazolásban kötelezően feltüntetendő adatok a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdése
alapján
 teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont: év, hó szerint);
 a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe, telefonszáma;
 a szolgáltatás tárgya;
 a szállítás mennyisége vagy az ellenszolgáltatás nettó összege;
 a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az alkalmasság minimumkövetelményei:
M/1. Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik legalább 2 db olyan referenciával, mely alapján
megállapítható, hogy a referencia mennyisége annak a résznek min. a 75 %-a a mennyisége, amelyre a részajánlattétel vonatkozik.
13) AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐK

Az ajánlattételi határidő: 2016. év március hó 18. napja 10:00 óra

14) AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK ADATAI

Hivatalos név:
Székhely:
Személyes benyújtás:
Időpontja:

Fegyvernek Város Önkormányzata
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
Nardai Dániel kapcsolattartónál fenti címadatok alatt
2016. év március hó 18. napja 10:00 óra

15) AZ AJÁNLAT NYELVE

Tekintettel a Kbt. 2. § (6) bekezdésére az eljárás nyelve: magyar.
16) AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA ÉS KÖRÜLMÉNYEI

Intézményi épület:
Székhely:
Időpontja:

Fegyvernek Város Önkormányzata
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
2016. év március hó 18. napja 10:00 óra

17) AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG

Az ajánlati határidő lejártával kezdődik és 30 napig tart.
18) AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ MEGKÜLDÉSE

2016. év február hó 25. napján elektronikus (e-mail) formátumban.
19) AZ AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK ÉS EGYÉB BIZTOSÍTÉKOK

Késedelmes teljesítéshez fűződő követelmények:
A teljesítési határidő betartása érdekében – késedelmes teljesítés esetén - az ajánlatkérő a szállítási tétel nettó
értékére vetített 5 %/nap késedelmi kötbért ír elő.
Hibás teljesítés esetén a kötbér mértéke minden egyes hibás teljesített szállítás ellenértékének 5 %-a.
Késedelmes, vagy hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a szerződés teljesítése alól.
A szállítás teljesítésének az Ajánlattevő hibájából bekövetkező meghiúsulása esetén Ajánlatkérő meghiúsulási
kötbérre jogosult. A meghiúsulás esetén a meghiúsulási kötbér mértéke 5 %, az alapja a meghiúsulással
érintett teljes ellenérték.
Ajánlatkérő jogosult a meghiúsulást megelőzően felmerülő késedelmi kötbért a meghiúsulási kötbér mellett
követelni.
20) A PROJEKT FORRÁSÁNAK MEGJELÖLÉSE

„Haltelepítés 2016-2017 évig” alapján Önkormányzati sajátforrásból.
21) A KBT. 100. § (1) BEK. SZERINTI KIEGÉSZÍTÉS
a) a tárgyalásos eljárás jogcíme:
A Kbt. 115. §. (2) bekezdésre tekintettel történik
b) a tárgyalás lefolytatásának menetét és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai:
Az ajánlatkérő az ajánlattételre felhívott és alkalmasnak minősített ajánlattevőkkel tárgyal a szerződés
feltételeiről. Ajánlatkérő és egy vagy több ajánlattevő közötti tárgyalások arra irányulnak, hogy az ajánlatkérő a
legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevővel, és a legkedvezőbb feltételekkel köthessen szerződést. Ajánlatkérő
az ajánlattevőkkel egy időben közösen tárgyal, egy fordulóban az ajánlatban szereplő nettó ajánlati árra
vonatkozó kérdésekről, lehetőséget biztosítva az ajánlattevők számára, hogy ajánlatukat módosítsák. A szóbeli
tárgyaláson Ajánlattevőknek egyértelműen kell nyilatkoznia módosítási szándékáról, majd azt a írásban
rögzítenie.
A tárgyalás menete:
- A jelen lévők beazonosítását követően jelenléti íven történő rögzítés.
- Ajánlatkérő első ajánlatok bontási jegyzőkönyvének ismertetése
- Ajánlatkérő 1. Tárgyalási Fordulóban módosított Felolvasólap elnevezésű iratot ad át minden megjelent
Ajánlattevőnek, vagy ellenőrzi, hogy az a rendelkezésére áll
- Ajánlatkérő szóbeli kérdése: Kívánja első ajánlatát módosítani?

- Ajánlattevők szóbeli nyilatkozata, melyet a rendelkezésükre bocsátott (a tárgyalásra való alkalmasság
közlésével egyidőben elektronikusan megküldött kitölthető irat, vagy a tárgyaláson átadott kitölthető irat)
1. Tárgyalási Fordulóban módosított Felolvasólap elnevezésű iraton is rögzítenek és ellenjegyeznek
- Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevőket a módosított ajánlatukat rögzítsék írásban az 1. Tárgyalási
Fordulóban módosított Felolvasólap elnevezésű iraton, majd azt összehajtva adják át Ajánlatkérő
képviselőjének
- Ajánlatkérő a részére átadott iratokat áttekinti, és a hiányosan vagy nem értelmezhető módon történt
kitöltést az érintett Ajánlatkérővel valamennyi Ajánlattevő előtt közli és kéri a szükséges korrigálás
elvégzését
- A pontosan kitöltött módosított ajánlatokat Ajánlatkérő véletlenszerű sorrendben ismerteti, melyeket
végleges ajánlatként kell kezelni. A végleges ajánlatok ismertetéséről Ajánlatkérő külön jegyzőkönyvet
készít, melyhez ismételt jelenléti ív kerül aláírásra.
- Ajánlatkérő a tárgyalás lezárásaként végleges ajánlat benyújtására hívja fel a módosítani kívánó
Ajánlattevőket. A végleges ajánlat benyújtásakor a módosított költségvetést is be kell nyújtani, mely
alátámasztja Ajánlattevő módosított végleges ajánlatát.
Ajánlatkérő közli, hogy a Kbt. 100. § (4) alapján az ajánlattevő az ajánlatához a tárgyalások befejezésének
időpontjától van kötve illetve a Kbt. 101. § (1) szerint a tárgyalásokra a Kbt. 88. § (2)-(4) bekezdését is
megfelelően alkalmazni kell valamint a Kbt. 88. § (9) bekezdése azzal alkalmazandó, hogy végleges ajánlat
írásbeli benyújtása csak akkor szükséges, ha az eljárásban több ajánlattevő vesz részt.
Amennyiben az Ajánlattevő a tárgyaláson nem jelenik meg, úgy Ajánlatkérő az Ajánlattevő írásban benyújtott
első ajánlatát tekinti végleges ajánlatnak.
Az Ajánlatkérő a tárgyalásról jegyzőkönyvet készít, melyet a tárgyalás befejezését követő két munkanapon
belül - minden, az adott tárgyaláson részt vett ajánlattevőnek alá kell írnia, és részükre egy példányt át kell
adni vagy két munkanapon belül meg kell küldeni.
c) a tárgyalás tervezett időpontja:
2016. év március hó 21. nap

Időpont: 10:00 órától

22) EGYÉB FELTÉTELEK

1.

Ajánlatkérő az eljárást lezáró döntésről a Kbt. 79. § (1)-(2) bekezdés szerint értesíti Ajánlattevőket.

2.

Szerződéskötésre a Kbt. 131. § (6) bekezdése szerinti időpontban kerül sor.
Helye: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja.

3.
4.

Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (4) és a Kbt.
67. § (4) bekezdésében foglaltak szerint.

5.

Az ajánlathoz csatolni kell a képviseletre jogosult képviselő(k) aláírási címpéldányának egy-szerű
másolatát. Egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói igazolvány egyszerű másolata csatolandó.
Amennyiben még el nem bírált változásbejegyzési kérelem van folyamatban, a változás tényét és
tartalmát igazoló okirat másolatát, mely a változást tartalmazza is csatolni kell.

6.

Közös ajánlattétel esetén az ajánlat részeként be kell nyújtani az ajánlattevőknek a közös ajánlattal
összefüggő megállapodásukat, amelynek tartalmaznia kell nyilatkozatukat arra, hogy a szerződés szerinti
teljesítésért egyetemleges kötelezettséget és felelősséget vállalnak a teljesítésben való részvételük arányát,
a feladatoknak az ajánlattevők közötti megosztását, továbbá a képviselő ajánlattevő megjelölését.

7.

Az ajánlat fed lapján fel kell tüntetni a beszerzés tárgyát, az ajánlattevő nevét, székhelyét, az „Ajánlat”
szövegrészt, valamint az „Eredeti” megjelölést.

8.

Az ajánlatot az ajánlattételi dokumentáció 5. fejezetében megadott tartalomjegyzék szerint kell
összeállítani.
Az ajánlatot sérülés nélkül nem bontható kötésben (összefűzve, az ajánlat minden lapját folyamatos
sorszámozással, a cégjegyzésre jogosult kézjegyével ellátva, lebélyegezve) 1 eredeti példányban kérjük
benyújtani. A csomagoláson fel kell tüntetni a jelentkező nevét, székhelyét, valamint a beszerzés tárgyát:
„Haltelepítés 2016-2017 évig”, továbbá, hogy a „Ajánlattételi határidőig felbontani tilos”

9.

10. A nem cégszerűen aláírt ajánlatokat ajánlatkérő érvénytelenné nyilvánítja.

11. Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával kapcsolatban felmerülő költségeket az Ajánlattevőknek kell
viselniük, a költségek megtérítésére az Ajánlatkérő nem kötelezhető.
A rendelkezésre bocsátott ajánlattételi dokumentáció kizárólag az ajánlat készítése céljából használható
fel.
12. Az ajánlatok postai feladása, vagy futárszolgálat igénybevételével történő benyújtása esetén fennálló
kockázatokat (az ajánlat elvesztése, megsérülése, kézbesítési időpontja, stb.) az ajánlattevők viselik.
13. Az ajánlat olyan termékre tehető, amely az ajánlattételkor már rendelkezik a forgalomba hozatalhoz
szükséges valamennyi hatósági engedéllyel és megfelelnek a Magyar Élelmiszerkönyvben meghatározott
feltételeknek.
14. A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében egyes termékek esetében
ajánlatkérő meghatározott gyártmányú, típusú, fantázianevű termékre hivatkozik. Az ilyen
termékmegnevezés csak az adott termék jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történik, és
ezek esetében bármilyen, azzal egyenértékű termék értendő.
Ajánlattevő kötelessége, hogy amennyiben a meghatározott gyártmányú, típusú, fantázianevű, kiszerelésű
terméktől eltérő gyártmányú, típusú, fantázianevű, kiszerelésű termékre tesz ajánlatot, az ajánlattételi
dokumentáció részét képező Árulista alapján tett részletes ajánlatában feltüntesse az általa megajánlott
gyártmányú, típusú, fantázianevű, kiszerelésű terméket, valamint annak bizonyítása, hogy alkalmas az
ajánlattételi dokumentációban meghatározott termék helyettesítésére.
Az Ajánlatkérő termékmegjelölés esetére hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-ra.
Az ajánlati táblázatban egyértelműen, külön feltüntetve meg kell jelölni az eltérő gyártmányú,
típusú, fantázianevű, kiszerelésű termékeket, külön meg kell adni azokat az információkat, melyek
alapján eldönthető, hogy a helyettesítő termék valóban egyenértékű a kért áruval.
Ha az Ajánlatkérő a kapott (és egyéb nyilvános) információk alapján arra a következtetésre jut, hogy az
egyenértékűség nem állja meg a helyét, úgy annak a terméknek (és így ezáltal annak a résznek) a
tekintetében a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján az ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja.
15. Ajánlati ár
Az ajánlati árat nettó egységárban kell megadni, külön szerepeltetve az ÁFA-t. A megadott áron felül az
ajánlattevő semmilyen jogcímen további árat nem érvényesíthet.
16. Ártartási garancia
Ajánlatkérő ezen, részszempont esetében ajánlattevőknek az ártartási garancia tekintetében megadott
megajánlását értékeli.
Az ajánlattevőknek az ártartási garancia tekintetében az általuk vállalt mennyiséget hónapban kötelesek
megadni azzal, hogy legalább 6 hónap ártartási garanciát valamennyi ajánlattevő köteles vállalni.
Ajánlatkérő által előírt minimumot el nem érő megajánlás az ajánlat érvénytelenségét vonja
maga után.
17. Az ajánlat összeállításánál az Eljárást megindító felhívásban és az Ajánlattételi dokumentációban nem
szabályozott kérdésekben a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásait kell
alkalmazni.
18. Az ajánlattétellel kapcsolatban további információ kérhető:
Az ajánlattételi dokumentációval kapcsolatban a Kbt. 56. § (1) bekezdésének figyelembe vételével
kérhető tájékoztatás, az alábbi személyektől:
Bakos László
Bakos László EV 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 103.
Telefon: 30/8488454, fax: 56/786-695, e-mail: kozbeszerzes.bakos@gmail.com

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ
A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik része szerinti nemzeti
eljárásrend alapján a Kbt. 115. §. (2) bekezdés alapján szabályozott hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos
eljárás lefolytatására

II. FEJEZET
A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS RENDJÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS
KÖVETELMÉNYEK ÉS INFORMÁCIÓK
1. Az Ajánlatkérő:
Hivatalos név:
Székhely:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Típusa:
2.

Fegyvernek Város Önkormányzata
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
+36 56/556-010
hivatal@fegyvernek.hu
+36 56/556-011
Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pont

A közbeszerzési eljárás tárgya, főbb mennyisége:

A „Haltelepítés 2016-2017 évig” elnevezésű projekt megvalósítása.
Ahol a felhívás meghatározott eredetű, típusú dologra való hivatkozást tartalmaz, ott a megnevezés csak a
tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő azzal egyenértékű teljesítést
elfogad.
3.

Ajánlattevő feladata:

Ajánlattevő köteles a közbeszerzés tárgyát képező szolgáltatást a dokumentációban meghatározott mennyiségi
és minőségi meghatározás szerint a vonatkozó jogszabályok, szabványok, minőségi követelmények betartása
mellett megvalósítani.
Ajánlattevő feladata kiterjed a dokumentációban meghatározott valamennyi feladatra, abban az esetben is, ha
azt a szolgáltatási szerződés nem tartalmazza. A beruházás pénzügyi fedezetéül megkötött támogatási
megállapodás szolgál.
4.

Az ajánlat költségei

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával, kapcsolatos összes költségeket az ajánlattevőnek kell viselnie. Az
ajánlattevőnek nincs joga semmilyen, a Kbt-ben valamint jelen Dokumentációban kifejezetten megadott
jogcímen kívül, egyéb - így különösen anyagi - igény érvényesítésére. A közbeszerzési eljárás eredményes,
vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül az ajánlatkérővel és az eljáróval szemben ezen költségekkel
kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye.
Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat nem szolgáltatja vissza sem egészben, sem részeiben, azokat nem
bontja meg, az iratokat a Kbt. 46. § (2) bekezdése szerint kezeli.
5.

Az ajánlatok kidolgozásának feltételei

Az ajánlattevőknek az eljárás során egy írásos ajánlatot kell elkészíteniük, mely ajánlat a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvénynek a hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásra vonatkozó
előírásaival összhangban kell benyújtaniuk.
Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § alapján biztosítja.
További részletek az V. fejezet szerint.

6.

Kiegészítő tájékoztatás

Az ajánlattevők az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő
(értelmező) tájékoztatást kérhetnek. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatások kérésére vonatkozó Kbt. 56. § (2)
bekezdés utalása szerinti ésszerű határidő tekintetében az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb hat
nappal, gyorsított eljárás esetén legkésőbb négy nappal, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban legkésőbb
három nappal, a közbeszerzési eljárások részvételi szakaszában pedig a részvételi határidő lejárta előtt
legkésőbb négy nappal kell megadni. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a faxon vagy postai
úton megküldött kérdéseknek a törvényes határidőn belül be is kell érkeznie az ajánlatkérőhöz. A beérkezés
tényét és időpontját vita esetén ajánlattevőknek kell tudniuk igazolni. A határidő lejárta után beérkező
kérdésekre válasz nem adható. A határidő utolsó napján 16:00 óráig be kell érkeznie a tájékoztatáskérésnek.
Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a Kbt. 56. § (2) bekezdésben foglalt válaszadási határidőt
megelőző harmadik napnál később nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek csak akkor kell
megadnia, ha a tájékoztatás elkészítése és Kbt. 56. § (5) bekezdés szerinti megküldése még az ajánlattételi,
illetve részvételi határidő letelte előtt lehetséges. Az ajánlatkérő - amennyiben úgy ítéli meg, hogy a későn
érkezett kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez, illetve részvételre jelentkezéshez szükséges és a
válaszadáshoz nem áll megfelelő idő a rendelkezésre - ilyenkor is élhet a Kbt. 56. § (4) bekezdésben foglaltak
szerint az ajánlattételi vagy részvételi határidő meghosszabbításának lehetőségével. A kiegészítő tájékoztatás
akkor minősül kézbesítettnek, ha az ajánlattevő a kiegészítő tájékoztatást bármilyen úton megkapta. Az
ajánlattevő hibájából nem megküldhető (így pl. kikapcsolt faxkészülék, hibásan megadott faxszám vagy e-mail
cím) tájékoztatások kapcsán Ajánlatkérő felelőssé nem tehető. A megküldés szándékát (legalább két
alkalommal történő próbálkozás) Ajánlatkérő jegyzőkönyvben rögzíti, majd telefonon kéri a hiba azonnali
helyreállítását.
Kapcsolattartási pont, ahová az ajánlattevők a Kbt. 56.§. szerinti kérdéseiket intézhetik, illetve ahová az
ajánlatkérői tájékoztatások kézhezvételét vissza kell igazolniuk, illetőleg ahová az ajánlati dokumentációban
előírt egyéb visszaigazolásokat meg kell küldeni:
Hivatalos név:
Fegyvernek Város Önkormányzata
Székhely:
Magyarország 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
Kapcsolattartás:
Nardai Dániel kapcsolattartónál, a palyazat@fegyvernek.hu címen
Ajánlatkérő külön felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 56.§ szerinti kiegészítő tájékoztatásnak csak
az ajánlatkérőtől kapott hivatalos tájékoztatás számít. A kiegészítő tájékoztatások az ajánlati dokumentáció
részévé válnak.
A kiegészítő tájékoztatások kérésére vonatkozó formai feltételek az alábbiak:
A tájékoztatáskérés minden írott oldalán szerepelnie kell az ajánlattevő képviseletére jogosult személy(ek)
cégszerű aláírásának, valamint az eljárás tárgyának. A tájékoztatáskérés utolsó oldalán - közvetlenül az utolsó
kérdés után- szerepelnie kell, számmal és betűvel is kiírva annak, hogy a tájékoztatáskérés hány kérdést
tartalmaz.
A nem az előző pontban meghatározott formai feltételek szerinti ajánlattevői kérdések nem minősülnek a
Kbt. 56.§ (1) bekezdése szerinti tájékoztatáskérésnek, így ajánlatkérő a nem a fentiek szerint feltett kérdéseket
figyelmen kívül hagyja.
Minden kiegészítő tájékoztatás kérést e-mail-en world doc formátumban is el kell juttatni a lebonyolítónak az
archibakos@gmail.com címre!
A Kbt. 56.§ szerinti kiegészítő tájékoztatások kapcsán fennálló törvényi határidőkkel összefüggésben
ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 48.§ (3) bekezdésére, miszerint ha a határidő utolsó napja
nem munkanapra esik, akkor a határidő csak az ezt követő legközelebbi munkanapon jár le.
Ajánlatkérő az eljárás során konzultációt, illetve helyszíni bejárást nem tart, azonban ajánlattevők részére
ajánlott egyedi időpont-egyeztetést követő helyszíni szemle lebonyolítása.
Az ajánlatokkal kapcsolatos pontosítások
Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő írásban és a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett, határidő
megadásával felvilágosítást kérhet az ajánlatban található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok,
igazolások tartalmának tisztázása érdekében a Kbt. 71. § rendelkezéseinek megfelelően.
A bírálat folyamata
Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok megfelelnek-e a
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlat érvénytelen, és hogy van -e olyan gazdasági szereplő,
akit az eljárásból ki kell zárni.
Az ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelmények és a kizáró okok előzetes ellenőrzésére köteles
elfogadni a Kbt. 114. § (2) bekezdésére tekintettel a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerint beadott nyilatkozatot,
illetve a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben részletezettek szerint ellenőrizni a kizáró okok hiányát a
rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is, valamint minden egyéb tekintetben az ajánlat
megfelelőségét ellenőrizni, szükség szerint a Kbt. 71-72. §-ában előírt bírálati cselekményeket elvégezni.
A fentiek alapján megfelelőnek talált ajánlatokat az ajánlatkérő az értékelési szempontok szerint értékeli, majd
az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel
legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt 5 munkanapos határidő tűzésével felhívja az alkalmassági
követelmények tekintetében az ajánlattételi felhívásban előírt részletes adatokat tartalmazó saját
nyilatkozatának benyújtására.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az
adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
7.

Az ajánlatok értékelése

Ajánlatkérő az ajánlatokat az ajánlatkérő képviseletében eljáró előterjesztése alapján, az ajánlatkérő által
létrehozott Bíráló Bizottság javaslatát figyelembe véve, "a legalacsonyabb ár" szerint értékeli.

III. FEJEZET
Az ajánlat valamint az értékelés körülményei
1.

Általános megjegyzések

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a dokumentációban (Ajánlattételi dokumentáció és
Műszaki dokumentáció) megfogalmazottak a beruházás alapfeltételeit, követelményeit határozzák meg.
Az ajánlattevő nem ajánlhat meg olyan pénzügyi konstrukciót, amelyik akadályozza az ajánlatkérőt a
pénzforrások jogszabályok szerinti felhasználásában, így különösen a beruházásnak jogszabályokban előírt
pénzügyi lezárásában.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy vállalásaikat, elgondolásaikat az előre meghirdetett
értékelési rendszer szempontjain belüli értékeléshez szükséges részletességgel fejtsék ki.
2.

Árképzés, ajánlati ár / Bírálati szempont!

A nettó ajánlati ár, mint első és egyetlen részszempont vonatkozásában a legmagasabb ajánlat a
legkedvezőtlenebb, a legalacsonyabb ajánlat a legkedvezőbb. Értéke magyar forintban meghatározott
egyösszegű átalányárként értendő mely nem tartalmazza a vonatkozó áfa-tartalmat.
Az ajánlati árnak egyértelműen tartalmaznia kell a megjelölt termék Ajánlatkérő címére történő eljuttatását,
szállítását, annak fel- és lerakodását!
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a beszerzés időtartama alatti árváltozásból eredő vállalkozói kockázatot és
vállalkozói hasznot is.
Az árajánlat készítésekor az Ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a kifizetés feltételeit, valamint az infláció és
a pénznemek közötti átváltásból eredő bizonytalanság mértékét a Szerződés teljes időtartamára vonatkozóan.
Az árakat prognosztizált áron kell meghatározni.
Az Ellenszolgáltatás összegét Forintban kell megadni. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a
költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített
feltételek betartásához szükségesek, így többek között minden illetéket, díjat, bérletet, a szállításhoz,
felhasznált víz-, csatorna-, villamos energia stb. díját is. Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot
tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód elfogadhatatlan az Ajánlatkérő számára.
3.

Biztosítékok és szerződést biztosító mellékkötelmek

Késedelmes teljesítéshez fűződő követelmények:
A teljesítési határidő betartása érdekében – késedelmes teljesítés esetén - az ajánlatkérő a szállítási tétel nettó
értékére vetített 5 %/nap késedelmi kötbért ír elő.
Hibás teljesítés esetén a kötbér mértéke minden egyes hibás teljesített szállítás ellenértékének 5 %-a.
Késedelmes, vagy hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a szerződés teljesítése alól.
A szállítás teljesítésének az Ajánlattevő hibájából bekövetkező meghiúsulása esetén Ajánlatkérő meghiúsulási
kötbérre jogosult. A meghiúsulás esetén a meghiúsulási kötbér mértéke 5 %, az alapja a meghiúsulással
érintett teljes ellenérték.
Ajánlatkérő jogosult a meghiúsulást megelőzően felmerülő késedelmi kötbért a meghiúsulási kötbér mellett
követelni.

IV. FEJEZET
Szállítási szerződés tervezet (RÉSZLETES SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK)

Szállítási szerződés
mely létrejött egyrészről Fegyvernek Város Önkormányzata (Címe: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út
171. Képviseli: Tatár László polgármester Törzsszáma: 736536 Adószáma: 15736534-2-16) mint
Megrendelő,
továbbiakban Megrendelő
valamint
a Fegyvernek Mezőgazdasági Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény(Címe: 5231 Fegyvernek,
Szent Erzsébet út 175. Képviseli: Nardai Dániel, Bankszámla száma: 11745066-15413673, Adószáma:
15413673-2-16) mint önállóan működő intézmény,
másrészről
(Név)…………… (Székhely:……….. Képviseli:………….. Cégjegyzékszám:………….. Adószám:
……………Számlaszám: ………………mint Szállító,
továbbiakban Szállító között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Preambulum
Fegyvernek Város Önkormányzata egyszerű közbeszerzési eljárást folytatott le a 2016. és 2017. évre
vonatkozó haltelepítés megvalósítása tárgyban. A beszerzési eljárás nyertese a fent megnevezett Szállító. A
szerződő felek az ajánlattételi felhívás és a Szállító ajánlata alapján kötik meg a jelen szerződést.
1. Szerződés tárgya
1.1. A Szállító eladja és a 1.2. pontban meghatározott határidőig leszállítja a Fegyvernek belterületi
telepítési helyre az alábbi halcsoportokat:
2016. évre vonatkozó mennyiségek:
- három (3) nyaras piaci ponty: 14 250 kg
- két (2) nyaras süllő: 114 kg
2017. évre vonatkozó mennyiségek:
- három (3) nyaras piaci ponty: 14 250 kg
- két (2) nyaras süllő: 114 kg
1.2. A Szállító vállalja, hogy az alábbi ütemezés szerint végzi a telepítést és szállítja le a szerződött
mennyiséget:
2016. év szállítási időpontjai és mennyiségei
1. szállítás időpontja: 2016. március 12-30. között
2. szállítás időpontja: 2016. április 01-30. között
3. szállítás időpontja: 2016. június 01-15. között
4. szállítás időpontja: 2016. július 15-30. között
5. szállítás időpontja: 2016. augusztus 15-30. között
6. szállítás időpontja: 2016. október 1 - 30. között
7. szállítás időpontja: 2016. november 1-30. között

(3 000 kg 3 nyaras piaci ponty)
(1 500 kg 3 nyaras piaci ponty)
(2 000 kg 3 nyaras piaci ponty)
(2 000 kg 3 nyaras piaci ponty)
(2 500 kg 3 nyaras piaci ponty)
(3 250 kg 3 nyaras piaci ponty)
(114 kg 2 nyaras süllő)

2017. év szállítási időpontjai és mennyiségei
1. szállítás időpontja: 2017. március 12-30. között
(3 000 kg 3 nyaras piaci ponty)
2. szállítás időpontja: 2017. április 01-30. között
(1 500 kg 3 nyaras piaci ponty)
3. szállítás időpontja: 2017. június 01-15. között
(2 000 kg 3 nyaras piaci ponty)
4. szállítás időpontja: 2017. július 15-30. között
(2 000 kg 3 nyaras piaci ponty)
5. szállítás időpontja: 2017. augusztus 15-30. között
(2 500 kg 3 nyaras piaci ponty)
6. szállítás időpontja: 2017. október 1 - 30. között
(3 250 kg 3 nyaras piaci ponty)
7. szállítás időpontja: 2017. november 1-30. között
(114 kg 2 nyaras süllő)
1.3. A teljesítés helyei:
Fegyvernek belterület – Holt-Tisza I.-II.-III.-IV.-V. számú tóegységek

1.4. Szállítási körülmények és követelmények:
1.4.1. Jelen szerződés hatálya a szállítási időszakkal azonosan 2016. március hó 12. napjától 2017.
december hó 31. napjáig érvényes.
1.4.2.

A szállítások pontos időpontjáról és helyéről a szerződő felek a szállítást megelőzően 8
nappal szóban vagy írásban egyeztetnek. A közösen kialakított szállítási paraméterekről az
érintettek azonnal, de legkésőbb a szállítást megelőzően 3 nappal tájékoztatást kapnak.

1.4.3.

A szállítmány átadását-átvételét szállítólevél ellenjegyzésével, mérlegelési jegyzőkönyv
valamint a szállítási határidőt legkésőbb 3 nappal megelőző állatorvosi igazolás benyújtásával
kell igazolni.

1.4.4.

A szállító kötelezettsége és vállalása az állatorvosi /mérlegelési /kihelyezési /helyszínre
szállítási valamint a szállítással kapcsolatosan felmerült és ahhoz közvetlenül kapcsolódó
valamennyi egyéb költség viselése.

1.4.5.

Megrendelő a szállítás illetve telepítés helyszínén a leszállított árut szemrevételezi és
nyilvánvaló minőségi probléma esetén állatorvosi szemlét kérhet, melynek költségét maga
viseli. A probléma elhárításáig a hal nem telepíthető!

1.4.6.

Megrendelő helyszíni megbízottja: Faragó Attila - műszaki előadó. Megbízott köteles
meggyőződni a szállítási követelményeknek és a szállító vállalásainak teljeskörű teljesítéséről
és jogosult dönteni a szerződést biztosító mellékkötelezettségek előírásáról.

1.4.7.

Megrendelő vállalja, hogy a telepítés tekintetében helyszíni technikai segítséget nyújt, melyet
a Szállítóval egyeztet. Ennek vállalása nem kötelező.

2. Szerződéses ár, fizetési feltételek
2.1. Szerződő felek az 1. pontban meghatározott termékek vételárát mindösszesen nettó …….. Ft + 7 %
Áfa/felár (pl. korrekciós vagy egyéb felár) (………..) = bruttó ………Ft összegben, azaz
…………………. forint összegben határozták meg az alábbi részletes árak tekintetében:
Az termékárak részletes kivonata 2016 évre
Egységnyi
bruttó ár

Összes
mennyiség
ÁFA/felár

Összes
mennyiség
bruttó ára

Igényelt
mennyiség

Háromnyaras
piaci ponty

14 250 kg

Ft.

Ft.

Ft.

Ft.

Ft.

114 kg

Ft.

Ft.

Ft.

Ft.

Ft.

ÖSSZESEN:

Ft.

Ft.

Ft.

Kétnyaras
süllő

Egységnyi
nettó ár

Összes
mennyiség
nettó ára

Szállítandó
termék neve

Az termékárak részletes kivonata 2017 évre
Egységnyi
bruttó ár

Összes
mennyiség
ÁFA/felár

Összes
mennyiség
bruttó ára

Igényelt
mennyiség

Háromnyaras
piaci ponty

14 250 kg

Ft.

Ft.

Ft.

Ft.

Ft.

114 kg

Ft.

Ft.

Ft.

Ft.

Ft.

ÖSSZESEN:

Ft.

Ft.

Ft.

Kétnyaras
süllő

Egységnyi
nettó ár

Összes
mennyiség
nettó ára

Szállítandó
termék neve

2.2. Megrendelő az ellenszolgáltatást az ajánlatban meghatározott szállítási körülmények közötti
szerződésszerű teljesítést követően, a jogszabályi előírásoknak megfelelően kiállított és leigazolt
számla alapján, átutalással egyenlíti ki.

A teljesítést követően szállítási teljesítésenként egy-egy darab részszámla (összességében 6 db
részszámla) és egy végszámla benyújtására van lehetőség. Szállító a részszámlák tekintetében azok
összevonásáról dönthet (kevesebb részszámlát is benyújthat), melyet Megrendelővel egyeztetni
köteles.
A kifizetés a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül történik a Szállító Fegyvernek és Vidéke
Körzeti Takarékszövetkezet pénzintézetnél vezetett 69300138-10009268 számú bankszámlájára. (A
bankszámla kizárólag szállító számlája lehet!)
Számlázási ütemezés:
2016. év számlabenyújtásai
1. részszámla: 2016. március 30-től
2. részszámla: 2016. április 30-tól
3. részszámla: 2016. június 15-tól
4. részszámla: 2016. július 30-tól
5. részszámla: 2016. augusztus 30-tól
6. részszámla: 2016. október 30-tól
7. végszámla: 2016. november 30-tól
2017. év számlabenyújtásai
1. részszámla: 2017. március 30-től
2. részszámla: 2017. április 30-tól
3. részszámla: 2017. június 15-tól
4. részszámla: 2017. július 30-tól
5. részszámla: 2017. augusztus 30-tól
6. részszámla: 2017. október 30-tól
7. végszámla: 2017. november 30-tól

(3 000 kg 3 nyaras piaci ponty)
(1 500 kg 3 nyaras piaci ponty)
(2 000 kg 3 nyaras piaci ponty)
(2 200 kg 3 nyaras piaci ponty)
(2 500 kg 3 nyaras piaci ponty)
(3 250 kg 3 nyaras piaci ponty)
(114 kg 2 nyaras süllő)
(3 000 kg 3 nyaras piaci ponty)
(1 500 kg 3 nyaras piaci ponty)
(2 000 kg 3 nyaras piaci ponty)
(2 200 kg 3 nyaras piaci ponty)
(2 500 kg 3 nyaras piaci ponty)
(3 250 kg 3 nyaras piaci ponty)
(114 kg 2 nyaras süllő)

2.3. A szerződéses ár tartalmazza az 1.1. sz. pont szerint meghatározott termékek, forgalomba
hozatalával, szállításával, telepítésével kapcsolatban felmerült összes költséget. Szállító nem
érvényesíthet többletköltség igényt árfolyamváltozásból, jogszabályváltozásból eredően, így az
esetleges ÁFA kulcs emelése miatt sem.
2.4. Az Ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően haladéktalanul azon
összegre vonatkozóan jogosultak számlát kiállítani Megrendelő felé, amely az általa a szerződés
teljesítésébe bevont alvállalkozókat, illetve a vele munkaviszonyban és egyéb foglalkoztatási
jogviszonyban nem álló szakembereket illeti meg. Ezen számlák értékét Megrendelő 15 napon belül
átutalja Vállalkozó részére, aki haladéktalanul köteles kiegyenlíteni az alvállalkozók, illetve
szakemberek számláit, illetőleg az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint azt (annak egy részét)
visszatartja.
2.5. Az Ajánlattevőként szerződő felek az alvállalkozók, illetőleg szakemberek számláinak kiegyenlítéséről
szóló igazolások másolatait, vagy az alvállalkozó/szakember köztartozást mutató együttes
adóigazolásának másolatát átadják Megrendelő részére, majd ezt követően benyújtják az
ellenszolgáltatás fennmaradó részére vonatkozó számláikat, amelyek ellenértékét Megrendelő 15
napon belül átutalja az Ajánlattevők részére szerződő feleknek, ha ők az alvállalkozókkal szembeni
fizetési kötelezettségüknek az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítették.
3. A teljesítés helye, a kárveszély átszállása
3.1. Szállító a terméket saját fuvareszközzel – saját költségére szállítja – a Megrendelő részére. A szállítás
módszerének olyannak kell lennie, hogy a termékek minősége ne romoljon, az a jogszabályokban
előírtaknak megfeleljen. A lerakodás szállító kötelezettsége, melyhez köteles megfelelő személyi ill.
tárgyi feltételeket biztosítani.
3.2. A szerződésben foglalt termék tulajdonjoga a szerződéses díj kiegyenlítésével száll át a Megrendelőre.
3.3. A kárveszély a leszállítást követően, a teljesítési jegyzőkönyv aláírásának napján száll át a
Megrendelőre.
4. Garancia, szavatosság
A Szállító szavatolja a jelen szállítási szerződés tárgyát képező termék per-, igény- és tehermentességét.

5. Szerződésszegés
5.1. A Szállító szerződésszegést követ el, ha:
- teljesítési késedelembe esik
- a szerződés olyan okból, amelyért a Szállító felelős, meghiúsul.
- a Szállító nem a szerződésben rögzítettek szerint hibásan teljesít.
5.2. Szerződésszegés esetén a Szállító az alábbi szerződést biztosító mellékkötelezettségek megfizetésére
köteles:
5.2.1. Késedelmi kötbér
Amennyiben Szállító a szállítást a vállalt befejezési határidőre nem teljesíti, akkor napi késedelmi
kötbér megfizetésére köteles. A Szállító által vállalt késedelmi kötbér napi összege: 10.000.- azaz
tízezer forint.
A cégjegyzésre jogosult személy(ek) nyilatkozata alapján a késedelmi kötbér megfizetését a
késedelem minden napjára vállalja Szállító, valamint hozzájárul, hogy a kötbér összegét a benyújtott
számlájából Megrendelő levonja.
Késedelmi kötbér a szállítási véghatáridőt követő 15 napig érvényesíthető. A 16. naptól kezdődően a
beszerzés meghiúsultként kezelendő.
5.2.2. Hibás teljesítési kötbér
Szállító hibás teljesítési kötbér megfizetését vállalja, amennyiben szállítása során hibás, eltérő, sérült,
beteg, degenerált vagy egyéb okból meg nem felelő halat szállít. A hibás teljesítési kötbér összege
Szállító vállalásának megfelelő forint összeg. A hibás teljesítési kötbér összege a hibával érintett
termék nettó árának 5 %-a.
A cégjegyzésre jogosult személy(ek) nyilatkozata alapján a vállalkozás hibás teljesítésű szállítása
bekövetkezte esetén 5 munkanapon belül minden további körülmény vizsgálata nélkül a hibás
teljesítési kötbér összegét a Megrendelő által megjelölendő bankszámlára egy összegben kész és
képes átutalni, valamint hozzájárul, hogy a kötbér összegét a benyújtott számlájából Megrendelő
levonja. Hibás teljesítésnek minősül továbbá, ha a leszállított termék nem felel meg az Ajánlattételi
Felhívásban leírt követelményeknek, vagy más okból nem alkalmas a rendeltetésszerű felhasználásra,
vagy ha az nem a megrendelt mennyiségben érkezik meg. Nem kerül érvényesítésre a hibás teljesítési
kötbér, amennyiben szállító a hibás terméket 1 munkanapon belül (azonnal) kicseréli és a szállítás a
szállítási véghatáridőn belül van. Az azonnali csere vállalásáról a hiba észrevételekor Szállító
nyilatkozni köteles.
5.2.3. Meghiúsulási kötbér
Szállító meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, amennyiben olyan okból, amelyért felelős a
beruházás meghiúsul. A meghiúsulási kötbér összege Szállító vállalásának megfelelő forint összeg. A
meghiúsulási kötbér összege a nettó ajánlati ár 5 %-a, …. Ft azaz ……. forint.
5.3. A teljesítés akkor megfelelő, ha a szállított termék az előírt feltételeknek mindenben megfelelt.
5.4. A kötbér kifizetése nem érinti a Megrendelő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a
kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje.
6. Szerződés módosítása
6.1. A tárgyi szerződés mindennemű módosítása és kiegészítése írásos formában, a szerződő felek
egyetértésével közös akarattal történhet a Ptk. szabályai szerint.
7. Titokvédelmi rendelkezések
7.1. A szerződő felek kijelentik, hogy szerződésük nyilvános, annak tartalma közérdekű adatnak minősül.
7.2. A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződéssel szabályozott kapcsolatok
folytán tudomásukra jutott üzleti információkat, adatokat, tényeket a másik fél előzetes
hozzájárulása nélkül nem hozzák harmadik természetes, vagy jogi személy tudomására, nem teszik
harmadik személy számára hozzáférhetővé, és abból adódóan külön üzleti előny szerzésére nem
törekednek.

8. Záró rendelkezések
8.1. Minden, a jelen szerződés keretében a felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában
(ajánlott levélben, telefaxon) kell történnie. Ezen értesítésnek hatálya a címzett általi vételkor, illetve
neki történő kézbesítéskor áll be.
8.2. A jelen szerződésből eredő jogvitákat szerződő felek megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben
ez nem vezet eredményre, úgy a szerződő felek hatáskörtől függően kikötik a Szolnok Városi
Bíróság, illetve a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.
8.3. Ezen szerződésben nem, vagy nem kimerítően szabályozott kérdések tekintetében a Polgári
Törvénykönyv, továbbá az ajánlattételi felhívás és az ajánlat rendelkezései, feltételei az irányadóak.
8.4. Amennyiben a jelen szerződés és a hivatkozott mellékletek között ellentmondás áll fenn,
elsődlegesen a jelen szerződés, ezt követően az Ajánlattételi Felhívás és az ajánlat rendelkezései az
irányadók.
A fentiek tanúsításaként jelen szerződést – amely hat (6) egymással szó szerint megegyező eredeti példányban
készült melléklettel együtt – gondos áttanulmányozás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt kellően
meghatalmazott képviselőik útján jóváhagyólag, fenntartások nélkül, az alábbi keltezéssel aláírták:
Fegyvernek, 2016. ………… hó …. nap

............................................................................
Tatár László
Polgármester
Megrendelő képviseletében

...............................................................................
……………………
……………
Szállító képviseletében

………………………………………………..
Fegyvernek Mezőgazdasági Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény
Nardai Dániel
Megrendelő részéről

Ellenjegyzem, 2016. ……… hó …….. napján Fegyverneken:

…………………….…………………..

1.

sz. melléklet: Vállalkozó részletes ajánlat

VI. FEJEZET
Iratminták

Felolvasólap
Nyilatkozat a kizáró okokról
Nyilatkozat az alkalmassági feltételekről
Nyilatkozat a cégadatokra vonatkozóan
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdésére vonatkozóan
Aláírási címpéldány
Szállítási szerződés tervezet
Eltérő termékekre vonatkozó információk (gyártmánylap, igazolás, …)

FELOLVASÓLAP
„Haltelepítés 2016-2017 évig”

1. Az ajánlattevő adatai
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:
Ajánlattevő címe:

2. Az ajánlat kivonata
1. ajánlati rész: Haltelepítés 2016.évre
Nettó ajánlati ár (Ft.)
……………. Ft. azaz …………………………...…………………. Ft
Áfa 27 % (Ft)
……………. Ft. azaz …………………………...…………………. Ft
Bruttó ajánlati ár (Ft)
……………. Ft. azaz …………………………...…………………. Ft
2. ajánlati rész: Haltelepítés 2017.évre
Nettó ajánlati ár (Ft.)
……………. Ft. azaz …………………………...…………………. Ft
Áfa 27 % (Ft)
……………. Ft. azaz …………………………...…………………. Ft
Bruttó ajánlati ár (Ft)
……………. Ft. azaz …………………………...…………………. Ft

2016. …………………… hó …… nap.

…………………………………………
Ajánlattevő képviseletére jogosult
Ajánlattevő cégszerű aláírása

NYILATKOZAT
kizáró okokról
Alulírott ………………………………………………………...……………...…….., mint a(z)
…………………………………………………………..………..

cégjegyzésre

és

kötelezettségvállalásra jogosult képviselője ezennel kijelentem, hogy a(z)
………………………………………………………………..mint ajánlattevő,
nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés, valamint a 63. § (1) bekezdésben meghatározott
kizáró okok hatálya alá.

Nyilatkozom a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontja alapján, hogy
………………………….……………..(cégnév) olyan társaságnak minősül,
melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén / amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek.1
A …………………………………….. (cégnév) tulajdonosai:

Név: ............................................................................................................
Cím: .............................................................................................................
Név: .............................................................................................................
Cím: .............................................................................................................
Név: .............................................................................................................
Cím: .............................................................................................................
Név: .............................................................................................................
Cím: .............................................................................................................

Továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés szerint nyilatkozom, hogy az
abban foglaltak az általam képviselt …………………………………….. (cég neve) tekintetében
1

megfelelő részt alá kell húzni!

nem állnak fenn, mely szerint az Ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az előírt
kizáró okok hatálya eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más
szervezet sem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.

2016. …………………… hó …… nap.

…………………………………………
Ajánlattevő képviseletére jogosult
Ajánlattevő cégszerű aláírása

NYILATKOZAT
alkalmassági feltételekről

Alulírott
(székhely:

………………………………..

(név),

……………..……………………

……………………………………………)

Ajánlattevő

/közös

(cégnév)

Ajánlattevő

/alvállalkozó /alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő2 cégjegyzésre jogosult
képviselője felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy cégünk megfelel az ajánlatkérő által előírt
gazdasági és pénzügyi, valamint műszaki - szakmai alkalmassági követelményeknek,
melyek igazolását Ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására nyújtjuk be.

2016. …………………… hó …… nap.

…………………………………………
Ajánlattevő képviseletére jogosult
Ajánlattevő cégszerű aláírása

2

megfelelő részt alá kell húzni!

NYILATKOZAT
a cégadatokra vonatkozóan

Ajánlattevő neve:
Társasági forma:
Székhelye:
Alapítás éve:
Cégvezető neve:
Cégjegyzék száma:
Adószáma:
Szerepel-e a „Köztartozásmentes adózok listáján”:

Igen / Nem*

Ajánlattevő nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a cégokmányban foglaltakhoz képest van-e a
cégbírósághoz benyújtott, de még el nem bírált – és így a cégokmányban nem szereplő –
változásbejegyzési kérelme. Erre vonatkozó pozitív tartalmú nyilatkozat esetén
ajánlattevőnek csatolnia kell az el nem bírált változásbejegyzési kérelem másolati iratanyagát.
Van / Nincs3 változásbejegyzési kérelem.

2016. …………………… hó …… nap.

…………………………………………
Ajánlattevő képviseletére jogosult
Ajánlattevő cégszerű aláírása

3

a megfelelő rész aláhúzandó

NYILATKOZAT
a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdésre vonatkozóan
Alulírott

……………………………………………………………..……..,

…………………………………………………………..………..

mint

cégjegyzésre

a(z)
és

kötelezettségvállalásra jogosult képviselője ezennel kijelentem, hogy a(z)
………………………………………………………………..mint ajánlattevő,

az ajánlati vagy ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a
kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan
A megkötendő szerződésben rögzített kötelezettségeinket maradéktalanul teljesítjük az adott részek
tekintetében tételesen megajánlott egységárakon, a szerződéses időszak alatt.

Nyilatkozom továbbá, hogy vállalkozásunk a Kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük
támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak (azaz
KKV-nak)
-

minősül
-

-

ezen belül középvállalkozásnak
ezen belül kisvállalkozásnak
ezen belül mikrovállalkozásnak

nem minősül

2016. …………………… hó …… nap.

…………………………………………
Ajánlattevő képviseletére jogosult
Ajánlattevő cégszerű aláírása

FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Közbeszerzési
szabályzata

(egységes szerkezetben)

Hatályos 2016.03.04. napjától

Egységes szerkezetben elfogadta a Képviselőtestület Kt. ....................................... számú
határozatával.
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FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA
Preambulum
A közpénzek törvényes és ésszerű mádon történő felhasználásának, a közpénzből megvalósított beszerzések átláthatóságának, nyilvános ellenőrizhetőségének megteremetése, a közbeszerzések során a verseny tisztaságának
biztosítása, továbbá a mikro-, kis- és középvállalkozások közbeszerzési eljárásban való részvételének, a fenntartható fejlődés, az állam szociális célkitűzései és a jogszerű foglalkoztatás elősegítése érdekében Fegyvernek Város Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi közbeszerzési szabályzatot (a továbbiakban: szabályzat) alkotja:
I. FEJEZET
A közbeszerzési szabályzat célja, hatálya

(1) Jelen szabályzat célja, hogy a közbeszerzésektől szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 27. § (1) bekezdésének megfelelően meghatározza Fegyvernek Város Önkormányzatának (a továbbiakban: önkormányzat) közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, az önkormányzat, mint ajánlatkérő nevében eljáró,
illetőleg az eljárásba bevont személyek, szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárások
dokumentálásának rendjét.
(2) A szabályzat rendelkezéseit a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvénnyel (továbbiakban: Kbt.) s annak módosításaival, a kapcsolódó jogszabályokkal, együttesen kell használni, alkalmazása során figyelembe kell venni a Közbeszerzési Hatóság útmutatóit, ajánlásait,
valamint a Közbeszerzési Hatóság Elnökének tájékoztatóit. Amennyiben valamely kérdésről a
szabályzat nem rendelkezik a Kbt. rendelkezései az irányadók.
(3) A szabályzat személyi hatálya kiterjed:
 Fegyvernek Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: polgármesteri
hivatal) dolgozóira,
 az önkormányzat nevében eljáró személyekre, lebonyolító szervezetekre.
 valamennyi, az Önkormányzat által elindított közbeszerzési eljárást előkészítő, a
közbeszerzési eljárásokba bevont személy(ek)re, a hatályos jogszabályok figyelembevételével,
 a közbeszerzési eljárásban megbízott szakértő(k)re, a szakértő(k) megbízási szerződésének tartalma szerint,
 a Bírálóbizottságra, - (a Kbt. 27. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően) a
döntéshozó személyekre, az SZMSZ-ben foglaltak szerint.
(4) A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed minden Fegyvernek Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által lefolytatandó, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben, valamint az
éves költségvetési törvényben meghatározott értékhatárt elérő vagy meghaladó árubeszerzés,
építési beruházás, építési koncesszió, tervpályázat melyek vonatkozásában a Kbt. versenyeztetést
ír elő, továbbá ha a közbeszerzési értékhatárok azt kötelezővé teszik és az önkormányzat ajánlatkérő.
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II. FEJEZET
Általános rendelkezések, alapelvek

(1) Az önkormányzat a Kbt. 5. § (1) c) pontja alapján a Kbt személyi hatálya alá tartozó ajánlatkérő, és mint ilyen szervezet, a Kbt tárgyi hatálya alá tartozó beszerzések során a közbeszerzési törvény rendelkezéseinek maradéktalan betartására kötelezett
(2) A Kbt. 26. § (1) bekezdésében szereplő bejelentési kötelezettség teljesítéséért a jegyző felel
A szabályzatban használt - beszerzéssel, versenyeztetéssel összefüggő - fogalmak, kifejezések tartalma azonos a Kbt-ben alkalmazott és a törvény értelmező rendelkezéseiben rögzített tartalommal. Abban az esetben, ha a Kbt a közbeszerzési eljárásban alkalmazott fogalmakról nem
tartalmaz definíciót, úgy az ajánlati felhívásban, vagy a dokumentációban kell gondoskodni a
fogalmak pontos, egyértelmű meghatározásáról.
(3) Az önkormányzat tekintetében kötelezettség-vállalásra jogosult a képviselő-testület illetve
annak felhatalmazása alapján a polgármester.
(4) A közbeszerzési eljárás lebonyolítása során a törvény előírásaitól csak annyiban lehet eltérni, amennyiben azt a törvény kifejezetten megengedi.
(5) A közbeszerzési eljárás során minden cselekményt, intézkedést írásban kell dokumentálni.
A közbeszerzéssel kapcsolatos valamennyi dokumentumot az eljárás lezárását illetve a szerződés
teljesítését követő öt évig meg kell őrizni. Az őrzésről az önkormányzat iratkezelési szabályzatának előírásait figyelembe véve a közbeszerzések koordinálásával megbízott ügyintéző gondoskodik.
(6) Amennyiben a Közbeszerzési Hatóság vagy más illetékes ellenőrző vagy más illetékes szerv
a közbeszerzéssel kapcsolatos iratok megküldését kéri, a megküldést a közbeszerzések koordinálásával megbízott ügyintéző végzi el a polgármester egyidejű tájékoztatásával.
(7) A közbeszerzési eljárások értékhatárait a szabályzat 1. számú függeléke tartalmazza. Az értékhatárokban bekövetkező változásokat a közbeszerzések koordinálásával megbízott ügyintéző
haladéktalanul átvezeti a szabályzat függelékén.
(8) A közbeszerzéshez kapcsolódó jogszabályokat a szabályzat 2. számú függeléke tartalmazza.
(9) A Közbeszerzési Értesítőben illetve az Európai Unió Hivatalos Lapjában és a hirdetmények elektronikus napilapjában történő közzétételi kötelezettséget elektronikus úton történő
feladás formájában kell teljesíteni.
(10) Az elektronikus feladáshoz szükséges azonosító beszerzése és karbantartása a közbeszerzések koordinálásával megbízott ügyintéző feladata.
(11) A közbeszerzés tárgyai:
11.1. Árubeszerzés
Olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya forgalomképes és birtokba vehető ingó dolog
tulajdonjogának vagy használatára, hasznosítására vonatkozó jognak - vételi joggal vagy anélkül
történő - megszerzése az ajánlatkérő részéről. Az árubeszerzés magában foglalja a beállítást és
üzembe helyezést is.
11.2. Építési beruházás
Olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya a következő valamelyik munka megrendelése (és
átvétele) az ajánlatkérő részéről:
a) a Kbt. 1. mellékletben felsorolt tevékenységek egyikéhez kapcsolódó munka kivitelezése vagy
kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése együtt;
b) építmény kivitelezése vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése
együtt;
c) az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelő építmény bármilyen
eszközzel, vagy módon történő kivitelezése
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11.3. Az építési koncesszió
Olyan építési beruházás, amely alapján az ajánlatkérő ellenszolgáltatása az építmény hasznosítási
jogának meghatározott időre történő átengedése vagy e jog átengedése pénzbeli
ellenszolgáltatással együtt, ahol a hasznosításhoz kapcsolódó kockázatokat teljes egészében vagy
legalább jelentős részben a nyertes ajánlattevő viseli.
11.4. Szolgáltatás megrendelése
Olyan - árubeszerzésnek és építési beruházásnak nem minősülő - olyan visszterhes szerződés,
amelynek tárgya különösen valamely tevékenység megrendelése az ajánlatkérő részéről.
11.5. Szolgáltatási koncesszió
Olyan szolgáltatás megrendelés, amelynek alapján az ajánlatkérő a szolgáltatás nyújtásának jogát
(hasznosítási jog) meghatározott időre átengedi, és ellenszolgáltatása a hasznosítási jog vagy e
jog átengedése pénzbeli ellenszolgáltatással együtt, ahol a hasznosításhoz kapcsolódó kockázatokat teljes egészében vagy legalább jelentős részben a nyertes ajánlattevő viseli.

(12) Alapelvek:
12.1. A verseny tisztasága: A közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő köteles biztosítani, a gazdasági szereplő pedig tiszteletben tartani a verseny tisztaságát, átláthatóságát és nyilvánosságát. A
versenysemlegesség garanciája többek között az összeférhetetlenség, valamint a titoktartás szabályainak betartása. Az Ajánlatkérő valamennyi belső és külső munkatársának az eljárás teljes időtartama alatt úgy kell eljárnia, hogy senkit ne hozzon előnyös vagy hátrányos helyzetbe. A Kbt.
által meghatározott körben a közbeszerzést a Közbeszerzési Értesítőben, illetve közösségi értékhatár felett az Európai Unió Hivatalos Lapjában hirdetmény formájában nyilvánosan közzé
kell tenni.
12.2. Esélyegyenlőség: Az ajánlatkérőnek esélyegyenlőséget és egyenlő bánásmódot kell biztosítania a gazdasági szereplők számára. Az Ajánlatkérő az ajánlati/részvételi/ajánlattételi felhívásban valamennyi Ajánlattevő számára egyenlő esélyt biztosít az ajánlattételhez szükséges információszolgáltatás, az eljárás során alkalmazott versenyfeltételek, valamint a pályázat odaítélése tekintetében. Ennek során figyelembe veszi a nemzeti elbánás elvét. Az egyenlő elbánás elve alapján minden Ajánlattevőnek joga van hozzájutni az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott valamennyi információhoz.
12.3. Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők a közbeszerzési eljárásban a jóhiszeműség és tisztesség, valamint a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményeinek megfelelően kötelesek eljárni.
12.4. Az ajánlatkérőnek a közpénzek felhasználásakor a hatékony és felelős gazdálkodás elvét
szem előtt tartva kell eljárnia.
12.5. A nemzeti elbánás elve: Az Európai Unióban letelepedett gazdasági szereplők és a közösségi áruk számára nemzeti elbánást kell nyújtani a közbeszerzési eljárásban. Az Európai Unión
kívül letelepedett gazdasági szereplők és a nem közösségi áruk számára nemzeti elbánást a közbeszerzési eljárásban Magyarország az Európai Uniónak a közbeszerzések terén fennálló nemzetközi kötelezettségeivel összhangban kell nyújtani.
12.6. A közbeszerzési eljárás nyelve a magyar, az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban lehetővé
teheti - de nem követelheti meg - a magyar helyett más nyelv használatát is.
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12.7. Az Ajánlatkérőnek beszerzései megvalósítása során törekednie kell továbbá a mikro-, kisés középvállalkozások közbeszerzési eljárásban való részvételének, a fenntartható fejlődés, az
állam szociális célkitűzései és a jogszerű foglalkoztatás elősegítésére.
12.8. Az ajánlatkérő köteles megvizsgálni beszerzését abból a szempontból, hogy a beszerzés
tárgyának jellege lehetővé teszi-e a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel biztosítását.
Amennyiben a beszerzés tárgyának természetéből adódóan részajánlat-tételi lehetőség
biztosítható, az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban - feltéve, hogy az gazdasági,
műszaki és minőségi, vagy a szerződés teljesítésével kapcsolatos más szempontokat figyelembe
véve sem ésszerűtlen - köteles lehetővé tenni a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt,
illetve részvételre jelentkezést.
III. FEJEZET
A Közbeszerzési Bírálóbizottság

(1) Az önkormányzat a Kbt. 27. § (4) bekezdése alapján legalább háromtagú Közbeszerzési
bírálóbizottságot (továbbiakban: bírálóbizottság) hoz létre. A bírálóbizottság tagjainak a Kbt. 27.
§ (3) bekezdésében meghatározott szakértelemmel kell rendelkezniük.
(2) A Kbt. 27. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő szakértelemnek minősül:
- Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadói névjegyzékbe történő felvétel,
vagy közbeszerzési referens végzettség, a közbeszerzési jogszabályok ismerete és
legalább három éves szakmai gyakorlat,
- a beszerzés tárgyára vonatkozó, beszerzési, piaci, üzemeltetési ismeretek és
tapasztalatok,
- pénzügyi felsőfokú végzettség, vagy középfokú végzettség és legalább három éves
pénzügyi szakterületen szerzett gyakorlati tapasztalat,
- jogi végzettség
(3) A bírálóbizottság állandó tagjai:
a) Fegyvernek Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal jegyzője
b) Fegyvernek Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal téma szerint illetékes
pénzügyi szakembere
c) Fegyvernek Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának téma szerint illetékes egyéb szakértelemmel rendelkező szakembere
d) Közbeszerzési ismeretekkel rendelkező szakértő (egyedi szerződés alapján
a feladat ellátására szerződött partner, vagy egyedi megbízás alapján)
(4) A (3) d) pontban meghatározott személynek megfelelő közbeszerzési szakértelemmel kell
rendelkeznie.
(5) Az egyes közbeszerzések esetén a Kbt. 27. § (4) bekezdés előírásainak érvényre juttatása érdekében a bírálóbizottság munkáját szakmailag segítheti a Polgármesteri Hivatal illetve az Önkormányzat fenntartásában működő intézmény megfelelő szakmai képzettséggel rendelkező
munkavállalója. A bírálóbizottság munkáját eseti megbízás alapján külső szakértő is segítheti.
(6) A Bizottság tagjait és elnökét a Képviselőtestület bízza meg az adott eljárás időtartamára.
(7) A Képviselő-testület tagjai nem lehetnek egyben a bírálóbizottság tagjai. Nem lehet a bírálóbizottság tagja az a természetes személy sem, akivel szemben a Kbt. 25. §-ában meghatározott
összeférhetetlenségi ok fennáll. A Bizottság tagjai írásban kötelesek nyilatkozni arról, hogy velük
szemben fennáll-e a Kbt. 25. § szerinti összeférhetetlenség. A nyilatkozatot a 4. számú függelék
szerint kell megtenni.
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(8) A bírálóbizottság határozatképes, ha ülésén az állandó tagok közül legalább három fő jelen
van. A bírálóbizottság határozatait a jelenlévő tagok szótöbbségi szavazatával hozza.
(9) A bírálóbizottság ügyrendjét maga határozza meg: Üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni,
melynek részét képezheti a tagok indoklással ellátott bírálati lapja.
(10) A bírálóbizottság munkájának teljes körű írásbeli dokumentálásáért a Polgármesteri Hivatal
jegyzője felel.
IV. FEJEZET
A közbeszerzési eljárások tervezése és összesítése

(1) Az önkormányzat a közbeszerzési eljárások lebonyolítása során törekszik arra, hogy a lehető legszélesebb körben biztosítva legyen a verseny, továbbá hogy az eljárás során a lehető legrövidebb időn belül sor kerülhessen a szerződés megkötésére. Mindezeket szem előtt tartva kerülhet meghatározásra a lefolytatandó eljárás.
(2) Az önkormányzat a beszerzése során a Kbt-ben szabályozott bármely eljárást lefolytathatja,
amennyiben a törvényben maghatározott feltételek fenn állnak.
(3) Az önkormányzat a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig a Kbt. 42. § (1)
bekezdés szerinti éves összesített közbeszerzési tervet (továbbiakban: közbeszerzési terv) készít a
szabályzat 3. számú függelékének formai és tartalmi előírásai szerint. A közbeszerzési terv elkészítéséért a jegyző felel. A közbeszerzési tervhez pénzügyi-beruházási adatokat a pénzügyi osztály szolgáltat. A közbeszerzési tervet a képviselő-testület határozatban fogadja el.
(4) A közbeszerzési terv és módosításainak honlapon, valamint a helyben szokásos módon történő közzétételéért a közbeszerzések koordinálásával megbízott ügyintéző felel.
(5) A közbeszerzési terv elkészítése előtt indítandó eljárásról a képviselő-testület határozatban
dönt.
(6) A közbeszerzési terv elfogadását követően az önkormányzat kizárólag olyan közbeszerzési
eljárást indíthat meg, amely szerepel a közbeszerzési tervben. Amennyiben a tervezett beszerzés
nem szerepel a közbeszerzési tervben, azt a képviselő-testület határozattal módosítja.
(7) Amennyiben a beszerzésnek a közbeszerzési tervben szereplő adataiban változás következik be, a közbeszerzési tervet a képviselő-testület határozattal módosítja.
(8) Amennyiben a közbeszerzési tervben szereplő beszerzést a képviselő-testület nem kívánja
megvalósítani, úgy a közbeszerzési tervből a beszerzést a képviselő-testület határozattal törli. A
megvalósítás elmaradását indokolni kell.
(9) A (6)-(8) pontban szereplő tervmódosítás előkészítéséért a jegyző felel.
(10) A közbeszerzési tervet a tárgyévet követő 5 évig a szabályzat II. fejezet (5) pontja szerint
meg kell őrizni, valamint a hatályos tervet megjelenteti a www.fegyvernek.hu honlapon.
(11) Az önkormányzat a beszerzéseiről előzetes összesített tájékoztatót nem készít. A képviselőtestület ettől eltérően dönthet
(12) Amennyiben előzetes összesített tájékoztató elkészítéséről dönt a képviselő-testület, úgy a
tájékoztatót a közbeszerzések koordinálásával megbízott ügyintéző készíti el és intézkedik annak
közzétételéről.
(13) Az éves statisztikai összegezést a közbeszerzések koordinálásával megbízott ügyintéző készíti el és a polgármester jóváhagyása után megküldi a Közbeszerzési Hatóság részére.
V. FEJEZET
A közbeszerzési eljárások előkészítése és nyilvánossága

(1) A Kbt. 25. § szerinti összeférhetetlenség fenn nem állásáról az érintett személynek a szabályzat 4. számú függeléke szerinti összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatot kell tennie a
közbeszerzési eljárással kapcsolatos munka megkezdése előtt.
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(2) A képviselő-testület tagjai megválasztásukat követően az alakuló-ülés során, de legkésőbb
az új képviselő-testület megalakulását követő első közbeszerzési eljárás megindítása előtt általános összeférhetetlenségi nyilatkozatot tesznek. A nyilatkozatot a szabályzat 5. számú függeléke
tartalmazza.
(3) A megbízatás során lefolytatott közbeszerzési eljárásokban az összeférhetetlenség fenn nem
állásának biztosítása a képviselő feladata és felelőssége. Amennyiben bármilyen összeférhetetlenség fennáll egy képviselővel szemben, úgy azt haladéktalanul jeleznie kell a polgármester és a
jegyző felé.
(4) Az összeférhetetlen képviselő az eljárás során az előkészítési, döntési cselekményekben
nem vehet részt az összeférhetetlenség fennállásáig.
(5) A közbeszerzési eljárás előkészítése során a beszerzés becsült értékét megfelelő körültekintéssel kell meghatározni. A becsült érték meghatározását dokumentumokkal kell alátámasztani.
(6) A becsült érték meghatározásához szükséges adatgyűjtést a közbeszerzések koordinálásával
megbízott végzi.
(7) A közbeszerzési tervben szereplő eljárás megindításáról a képviselő-testület dönt.
(8) Az eljárást megindító ajánlati, ajánlattételi, részvételi felhívást, konzultációra szóló felhívást,
tervpályázati kiírást (továbbiakban: felhívás) az önkormányzat érdekeit maradéktalanul szem előtt
tartva a képviselő-testület - hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonása esetén annak közreműködésével - fogadja el, az ajánlattétel feltételeit, szabályait a közbeszerzési szakértelemmel rendelkező szakember dolgozza ki, a képviselő-testület jóváhagyja kivételt képez ez alól a nemzeti
eljárásrend szerint meghatározott Kbt. 115. § (1) bekezdés esete, mely kapcsán mind az eljárás
megindítása, mind pedig az eljárás lezárása esetében felmerülő döntéshozatal a polgármester feladata. A felhívás elkészítéséért és szabályszerűségéért a közbeszerzési szakértelemmel rendelkező szakember felel.
(9) A felhívás szövegéről a képviselő-testület dönt.
(10) Az eljárást megindító hirdetmény jogszerűségét a közbeszerzési szakértelemmel rendelkező
szakember ellenőrzi. Amennyiben az eljárásba felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
kerül bevonásra, úgy a jogszerűséget a tanácsadó igazolja.
(11) A felhívás (9) pont szerinti jóváhagyását és (10) pont szerinti ellenjegyzését megelőzően a
közbeszerzési eljárás nem indítható meg.
(12) Amennyiben az eljárás során dokumentáció, részvételi dokumentáció, előminősítési dokumentáció, ismertető (a továbbiakban együtt: dokumentáció) készítésére kerül sor, a dokumentáció
összeállításáért a jegyző felel. A dokumentáció műszaki-szakmai részét a Polgármesteri Hivatal
megfelelő szakmai képzettséggel rendelkező ügyintézője állítja össze. A dokumentációt a közbeszerzési jogszabályokkal összhangban kell összeállítani. Közbeszerzési szempontból a dokumentációt a közbeszerzési szakértelemmel rendelkező szakember és a téma szerint illetékes ügyintéző
vizsgálja felül. A dokumentáció összeállításába külső szakértő is bevonható.
(13) Az egyes beszerzések megvalósítása céljából lefolytatandó eljárás fajtáját a képviselő-testület
a közbeszerzési tervben hagyja jóvá. A közbeszerzési terv időközi módosítását (év közben a terv
aktualizálását) a polgármester végzi, melyről a képviselő-testületet tájékoztatja..
(14) Amennyiben az önkormányzat érdekei megkívánják, a Kbt szabályaira figyelemmel az eljárásnak a közbeszerzési tervben meghatározott fajtáját a képviselő-testület is módosíthatja.
(15) Amennyiben a Kbt a közbeszerzési eljárásba felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó bevonását írja elő, a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó személyéről a polgármester dönt.
A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó személyére javaslatot tehet:
a) a polgármester
b) a képviselő-testület tagja
c) a képviselő-testület bizottságának tagja
d) a bírálóbizottság tagja
e) jegyző
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(16) A közbeszerzési eljárás lebonyolításába részben vagy egészben megbízási jogviszony keretében, megfelelő szakmai ismeretekkel rendelkező személy vagy szervezet bevonható. Feladatait
és felelősségét a megbízási szerződésben részletesen rögzíteni kell.
(17) A (16) pont szerinti személy vagy szervezet bevonásáról a polgármester dönt.
(18) Időszakos előzetes tájékoztató készítéséről a képviselő-testület dönt.
(19) A Kbt. 43. § (1) bekezdés szerinti kötelező információk a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban - amennyiben az Adatbázisban való közzététel valamely
okból nem lehetséges a saját vagy fenntartója honlapján történő közzétételéért a téma szerint
illetékes ügyintéző felel.
(20)
VI. FEJEZET
Uniós értékhatárt elérő beszerzések
A közbeszerzési eljárás lehet:
a) nyílt eljárás,
b) meghívásos eljárás,
c) innovációs partnerség,
d) tárgyalásos eljárás,
e) versenypárbeszéd,
f) hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás.
A közbeszerzési eljárást megindító vagy meghirdető felhívás
A közbeszerzési eljárást megindító felhívás a közbeszerzési eljárás egyes fajtáira irányadó szabályok szerint ajánlati felhívás, részvételi felhívás, ajánlattételi felhívás vagy közvetlen részvételi felhívás lehet.
A közbeszerzési eljárást megindító felhívás tartalmazza különösen:
a) az ajánlatkérő nevét, címét, telefon- és telefaxszámát, e-mail és (ha van) honlap címét;
b) a közbeszerzési eljárás fajtáját, tárgyalásos és gyorsított eljárás, versenypárbeszéd, valamint hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás esetén annak indokolását;
c) azt az elérhetőséget, amelyen a közbeszerzési dokumentumok korlátlanul és teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhetőek, illetve elérhetőek lesznek. Ha egyes közbeszerzési dokumentumokhoz való közvetlen elektronikus hozzáférés a 39. §-ban foglalt okok miatt
nem biztosított, annak megjelölését, hogy az érintett dokumentumokat az ajánlatkérő milyen módon bocsátja rendelkezésre;
d) a közbeszerzés tárgyát és mennyiségét;
e) a szerződés meghatározását, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárást lefolytatják;
f) annak feltüntetését, ha keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer alkalmazására, elektronikus árlejtés alkalmazására kerül sor;
g) a szerződés időtartamát vagy a teljesítés határidejét;
h) a teljesítés helyét;
i) az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételeit vagy a vonatkozó jogszabályokra hivatkozást;
j) annak meghatározását, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot;
k) a részajánlattétel lehetőségét vagy annak kizárását. Ha részajánlat tételére lehetőség van, tájékoztatást arról, hogy egy vagy több, vagy valamennyi részre lehet-e ajánlatot tenni, valamint arról,
hogy korlátozva van-e az egy ajánlattevőnek odaítélhető szerződésrészek száma. A részajánlat
tételének kizárása esetén ennek indokait;
l) az ajánlatok értékelési szempontjait. Ha a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot nem kizárólag az
ár vagy kizárólag a 78. § szerint meghatározott költség alapján választják ki, a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatra vonatkozó értékelési szempontok súlyozását (kivételesen sorrendjét) is fel kell
tüntetni;
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m) a kizáró okokat és a megkövetelt igazolási módokat;
n) az alkalmassági követelményeket, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatokat és a megkövetelt igazolási módot;
o) az ajánlattételi határidőt vagy részvételi felhívás esetén a részvételi határidőt;
p) az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának címét, és a benyújtás módját;
q) az ajánlattétel vagy részvételi jelentkezés nyelvét (nyelveit), annak feltüntetését, hogy a magyar
nyelven kívül más nyelven is benyújtható-e az ajánlat vagy részvételi jelentkezés;
r) az ajánlat(ok) felbontásának idejét és - amennyiben nem elektronikusan történik - helyét, az
ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultakat; részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések
felbontásának idejét és - amennyiben nem elektronikusan történik - helyét;
s) az ajánlati kötöttség minimális időtartamát, a részvételi felhívás kivételével;
t) részvételi felhívás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett napját;
u) az ajánlati biztosíték előírására vonatkozó információt, amelyet már a részvételi felhívásban is
fel kell tüntetni az eljárás későbbi szakaszára vonatkozóan;
v) ha a szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak, ezen feltételeket;
w) az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett projektre
(programra) vonatkozó adatokat.
Kiegészítő tájékoztatás és helyszíni bejárás
Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban részvételre jelentkező vagy ajánlattevő lehet - a megfelelő ajánlattétel vagy részvételi jelentkezés érdekében - a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől vagy az általa meghatározott szervezettől.
A kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de az ajánlattételi
határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal, gyorsított eljárás esetén legkésőbb négy nappal, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban legkésőbb három nappal, a közbeszerzési eljárások részvételi szakaszában pedig a részvételi határidő lejárta előtt legkésőbb négy nappal kell megadni.
Ha a tájékoztatást az ajánlatkérő nem tudja határidőben megadni, vagy a kiegészítő tájékoztatással
egyidejűleg a közbeszerzési dokumentumokat módosítja, a Kbt. 52. § (4) bekezdése szerint kell
eljárni.
A kiegészítő tájékoztatást úgy kell megadni, hogy az ne sértse a gazdasági szereplők esélyegyenlőségét. A tájékoztatás teljes tartalmát hozzáférhetővé kell tenni vagy meg kell küldeni valamennyi
gazdasági szereplő részére, amely érdeklődését az eljárás iránt az ajánlatkérőnél jelezte, a több
szakaszból álló eljárások ajánlattételi szakaszában és a nem hirdetménnyel induló közbeszerzési
eljárás esetében pedig valamennyi ajánlattételre vagy részvételre közvetlenül felhívott gazdasági
szereplő részére. A kiegészítő tájékoztatás megadása során az ajánlatkérő nem jelöli meg, hogy a
kérdést melyik gazdasági szereplő tette fel, valamint hogy válaszát az ajánlatkérő mely gazdasági
szereplőknek küldte még meg.
Kiegészítő tájékoztatás nyújtható konzultáció formájában is. Ebben az esetben az eljárást megindító felhívásban kell megadni a konzultáció időpontját és helyét. A konzultációról jegyzőkönyvet
kell készíteni, amelyet a konzultáció napjától számított öt napon belül meg kell küldeni, vagy
elektronikusan hozzáférhetővé kell tenni.
Többváltozatú és részekre történő ajánlattétel
Az ajánlatkérőnek az eljárást megindító felhívásban fel kell tüntetnie, hogy engedélyezi-e vagy
előírja-e változatok benyújtását. Változat benyújtásának megkövetelése vagy lehetővé tétele esetén
a felhívásban fel kell tüntetni, hogy változatot csak - nem változatot képező - ajánlat benyújtása
esetén lehet-e benyújtani.
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A közbeszerzési dokumentumokban fel kell tüntetni azokat a minimumkövetelményeket, amelyek
változatoknak meg kell felelniük, valamint a változatokra vonatkozó egyéb követelményeket.
Nem írható elő a változatokra vonatkozóan olyan követelmény, amely nem kapcsolódik a szerződés tárgyához. Az ajánlatkérő az értékelési szempontokat úgy köteles meghatározni, hogy azok a
változatokra, valamint a nem változatot képező ajánlatokra is alkalmazhatók legyenek.
Az ajánlatkérő köteles megvizsgálni, hogy a beszerzés tárgyának jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények lehetővé teszik-e a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt. Ha
az ajánlatkérő nem biztosítja a részekre történő ajánlattételt, az eljárást megindító felhívásban
köteles megadni ennek indokát.A részekre történő ajánlattétel esetén az eljárást megindító felhívásban elő kell írni, hogy a közbeszerzés tárgyának mely elemeire lehet részajánlatot tenni, illetve
részvételre jelentkezni.
Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban meghatározza, hogy ajánlat (részvételi jelentkezés) egy, több vagy minden rész tekintetében benyújtható-e. Az ajánlatkérő korlátozhatja, hogy
ugyanazon ajánlattevő legfeljebb meghatározott számú részben lehet az eljárás nyertese - akkor is,
ha ajánlatot több vagy minden rész tekintetében is be lehet nyújtani -, ha az egy ajánlattevő által
elnyerhető részek maximális számát az eljárást megindító felhívásban megjelölte. Ebben az esetben a közbeszerzési dokumentumokban fel kell tüntetni azokat az objektív és megkülönböztetéstől mentes szempontokat, amelyek alapján az ajánlatkérő eldönti, hogy mely részek tekintetében
nyilvánítható nyertesnek az az ajánlattevő, aki az értékelési szempontok alapján a maximális
számnál több részben tette az ajánlatkérő számára a legkedvezőbb ajánlatot. Ha valamely ajánlattevő nem nyilvánítható egy adott rész tekintetében nyertesnek, az értékelési szempontok alapján
soron következő ajánlattevő lesz a nyertes ajánlattevő.
Az öntisztázás
A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró
ok fennállása ellenére az ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a
Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti - vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott,
amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.
(2)
Ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti - vagy bírósági felülvizsgálata
esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok
hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt
elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.
Az ajánlat és a részvételi jelentkezés összeállítása
Az ajánlatot és a részvételi jelentkezést a gazdasági szereplőnek a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati vagy
ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
A részvételi jelentkezésben a részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot.
Az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben az ajánlattevőnek vagy
részvételre jelentkezőnek az egyéb előírt dokumentumok benyújtása mellett nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-,
kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
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Az ajánlatnak és a részvételi jelentkezésnek felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti ajánlat esetében a 68. § (4) bekezdése, részvételi jelentkezés esetében a 68. § (5) bekezdése szerinti
információkat.
Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az ajánlatban, több
szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben meg kell jelölni
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések benyújtása és felbontása
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket tartalmazó iratok felbontását az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártának időpontjában kell megkezdeni.
A nem elektronikusan benyújtott részvételi jelentkezés és ajánlat esetében, az ajánlatot és a részvételi jelentkezést egy példányban, írásban és zártan, az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártáig. Az ajánlatkérő előírhatja elektronikus másolati példányok benyújtását.
A nem elektronikusan benyújtott részvételi jelentkezések és ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők (részvételre jelentkezők), valamint az általuk meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban
meghatározott szervek képviselői és személyek lehetnek jelen. E személyek a bontáson a felolvasólapba betekinthetnek.
Az ajánlatok felbontásakor ismertetni kell az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét),
valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján
értékelésre kerülnek. Az ajánlatok bontásának megkezdése előtt ismertethető a rendelkezésére álló
fedezet összege is.
A részvételi jelentkezések felbontásakor ismertetni kell a részvételre jelentkezők nevét, címét
(székhelyét, lakóhelyét).
Az ajánlatok és részvételi jelentkezések felbontásáról és a (4)-(5) bekezdés szerinti adatok ismertetéséről az ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld
az összes ajánlattevőnek, illetve részvételre jelentkezőnek. A határidő után beérkezett ajánlat vagy
részvételi jelentkezés benyújtásáról szintén jegyzőkönyvet kell felvenni, és azt az összes - beleértve az elkésett - ajánlattevőnek, illetve részvételre jelentkezőnek megküldeni.
A bírálat folyamata
Az ajánlatok és részvételi jelentkezések elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia,
hogy az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlat vagy részvételi jelentkezés érvénytelen, és
hogy van-e olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni. Az ajánlatkérő a bírálat során
az alkalmassági követelmények, a kizáró okok és a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumok előzetes ellenőrzésére köteles az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot
elfogadni, valamint minden egyéb tekintetben a részvételi jelentkezés és az ajánlat megfelelőségét
ellenőrizni, szükség szerint a 71-72. § szerinti bírálati cselekményeket elvégezni. Az ajánlatkérő az
egységes európai közbeszerzési dokumentum szerinti nyilatkozattal egyidejűleg - több szakaszból
álló eljárásban a részvételi szakaszban - ellenőrzi a nyilatkozatban feltüntetett, a (11) bekezdés
szerint elérhető adatbázisok adatait is.
A (2) bekezdésben foglaltak alapján megfelelőnek talált ajánlatokat az ajánlatkérő az értékelési
szempontok szerint értékeli.
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Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő köteles az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt öt munkanapos határidő
tűzésével felhívni a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint - adott esetben - a 82. §
(5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt
igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági
követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.
Ha a (4) bekezdés szerinti ajánlattevő nem vagy az esetleges hiánypótlást, illetve felvilágosítás
kérést követően sem megfelelően nyújtja be az igazolásokat (ideértve azt is, ha az igazolás nem
támasztja alá az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat tartalmát,
vagy azzal ellentétes), az ajánlatkérő ezen ajánlattevő ajánlatának figyelmen kívül hagyásával az
értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel a (4) bekezdés szerint az igazolások benyújtására. Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntésben csak olyan
ajánlattevőt nevezhet meg nyertes ajánlattevőként, aki az alkalmassági követelmények, a kizáró
okok és a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumok tekintetében az e törvényben és a külön jogszabályban foglaltak szerint előírt igazolási kötelezettségének eleget tett.
Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy a (4) bekezdésben foglaltak szerint nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő
meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására.
Az ajánlatkérő az összegezésben csak akkor nevezheti meg a második legkedvezőbb ajánlattevőt,
ha az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően őt is felhívta az igazolások benyújtására. Az
e bekezdés szerinti lehetőséggel az ajánlatkérő akkor élhet, ha az értékelés módszerét figyelembe
véve valamelyik ajánlat figyelmen kívül hagyása esetén az ajánlattevők egymáshoz viszonyított
sorrendje nem változik.
Ha az ajánlatkérőnek a részvételi jelentkezések és az ajánlatok bírálata során alapos kétsége merül
fel valamely gazdasági szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan, bármikor öt
munkanapos határidő tűzésével kérheti az érintett ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt, hogy
nyújtsa be a (4) bekezdés szerinti igazolásokat.
Ha ajánlatkérő él azzal a lehetőséggel, hogy a több szakaszból álló eljárás részvételi szakaszában
meghatározza az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők keretszámát, és az adott közbeszerzési eljárásban a keretszámot meghaladó részvételi jelentkezést nyújtottak be, az ajánlatkérő köteles már a részvételi jelentkezések bírálata során a (4) bekezdés szerinti igazolásokat bekérni, és a
részvételi szakasz eredményét ezek figyelembevételével megállapítani.
Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező utólagos igazolási kötelezettsége arra irányul, hogy bizonyítsa az alkalmassági követelmények, a kizáró okok fenn nem állása és a 82. § (5) bekezdése
szerinti kritériumok tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentum alapján az ajánlatkérő által figyelembe vett értékek teljesülését. Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés, a kizáró okok fenn nem állása és a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumok tekintetében figyelembe vett értékek teljesülése esetén az ajánlat vagy részvételi jelentkezés akkor is érvényes, ha a
benyújtott igazolások eltérnek a korábbi nyilatkozatban feltüntetett adatoktól. Az igazolások utólagos benyújtásakor igazolt, adott esetben a korábbi nyilatkozat szerinti értékeket meghaladó adatok azonban már nem változtatják meg az ajánlattételre felhívni kívánt részvételre jelentkezők
rangsorát.
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A Kormány rendeletben határozza meg, hogy az ajánlatkérő milyen igazolási módokat köteles
elfogadni, illetve milyen dokumentumok benyújtását írhatja elő az alkalmasság és a kizáró okok
körében.
Nem kérhető igazolás benyújtása, ha az ajánlatkérő az Európai Unió bármely tagállamában működő, - az adott tagállam által az e-Certis rendszerben igazolásra alkalmas adatbázisként feltüntetett - ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül hozzájuthat az igazoláshoz vagy
egyéb releváns információhoz. Nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén az ajánlatkérő kérheti a
releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordításának benyújtását. A magyarországi nyilvántartások közül a hatósági nyilvántartások, valamint a külön jogszabályban nevesített nyilvántartások tekintendőek az igazolás benyújtásának kiváltására alkalmas nyilvántartásnak. A magyarországi ilyen nyilvántartások listájának az e-Certis rendszerben való közzétételéről a Közbeszerzési Hatóság gondoskodik.
Az alkalmassági követelmények tekintetében a gazdasági, valamint szakmai kamara a tagjai tevékenységi körében - a külön jogszabályban részletesen szabályozott - minősített ajánlattevői jegyzéket hozhat létre. A minősített ajánlattevői jegyzéket a Közbeszerzési Hatóságnál nyilvántartásba
kell venni, a Közbeszerzési Hatóság ellenőrzi, hogy a jegyzékbe vétel feltételei az e törvényben és
a külön jogszabályban foglaltaknak megfelelnek.
Az ajánlatkérő jogosult az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben benyújtott igazolás, nyilatkozat tartalmának ellenőrzése érdekében más állami vagy önkormányzati szervtől, hatóságtól vagy
gazdasági szereplőtől információt kérni. A megkeresett szervezet három munkanapon belül köteles az információt megadni.
Az ajánlatkérő jogosult a kizáró okok fenn nem állása és az alkalmasság megítélése céljából az
ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben megnevezett személyek természetes személyazonosító
adatait, valamint képzettségre és végzettségre, szakmai gyakorlatra, szervezeti, köztestületi tagságra és gazdasági társaságban fennálló tagságra vonatkozó adatait kezelni. A kizáró okok fenn nem
állásának ellenőrzése keretében - a külön jogszabályban foglalt igazolási szabályok szerint - a büntetlen előéletre vonatkozó adatról hatósági igazolás is kérhető. A kizáró okok hiányának igazolásához benyújtandó, külön jogszabályban foglalt nyilatkozat gazdasági, valamint szakmai kamara
előtt annak tagja által tett nyilatkozat is lehet.
Az ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül köteles elbírálni. Az ajánlatkérő a 69.
§-tól eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül meghozhatja az eljárás eredménytelenségéről szóló döntést, ha az adott eljárásban végleges árajánlatok mindegyike meghaladja a - 75. § (4)
bekezdésének megfelelően igazolt - rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. Ha az ajánlatkérő
nem végzi el az ajánlatok bírálatát, az eredménytelen eljárásra tekintettel az ajánlatkérő nem élhet
a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás indításának lehetőségével a 98. § (2) bekezdés a) pontja
szerint.
Ha az ajánlatkérő az elbírálást nem tudja olyan időtartam alatt elvégezni, hogy az ajánlattevőknek
az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön, felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására, az
ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti
időpontjától számított hatvan napot. Ha az ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott határidőben
nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Ha valamelyik ajánlattevő az ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti
időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell
hagyni.
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Az ajánlatkérő a részvételi jelentkezéseket köteles a lehető legrövidebb időn belül elbírálni. Ha a
részvételi felhívásban feltüntetett, az ajánlattételi felhívás megküldésének időpontjáig a bírálatot
nem tudja befejezni, minden részvételre jelentkezőnek egyidejűleg értesítést küld az ajánlattételi
felhívás megküldésének - annak eredeti időpontjától számított hatvan napnál nem későbbi - új
időpontjáról, és a részvételi szakasz eredményéről ezt megelőzően kell a részvételre jelentkezőket
értesíteni.
Hiánypótlás, felvilágosításkérés és a számítási hibajavítása
Az ajánlatkérő köteles az összes ajánlattevő és részvételre jelentkező számára azonos feltételekkel
biztosítani a hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben található, nem egyértelmű kijelentés, nyilatkozat, igazolás tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőtől vagy részvételre jelentkezőtől felvilágosítást kérni.
A hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást az ajánlatkérő a többi ajánlattevő vagy részvételre jelentkező egyidejű értesítése mellett közvetlenül köteles az ajánlattevő,
illetve részvételre jelentkező részére megküldeni, megjelölve a határidőt, továbbá a hiánypótlási
felhívásban a pótlandó hiányokat.
A hiányok pótlása csak arra irányulhat, hogy az ajánlat vagy részvételi jelentkezés megfeleljen a
közbeszerzési dokumentumok vagy a jogszabályok előírásainak. A hiánypótlás során az ajánlatban
vagy részvételi jelentkezésben szereplő iratokat - ideértve a 69. § (4)-(5) bekezdése szerint benyújtandó dokumentumokat is - módosítani és kiegészíteni is lehet.
Az ajánlatkérő köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban
nem szereplő hiányt észlelt. Nem köteles az ajánlatkérő újabb hiánypótlást elrendelni, ha a hiánypótlással az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az ajánlatban vagy a részvételi jelentkezésben
korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, feltéve, hogy az eljárást megindító felhívásban feltüntette, hogy ilyen esetben nem - vagy csak az általa meghatározott korlátozással - rendel el újabb hiánypótlást. A korábban megjelölt hiány a későbbi hiánypótlás során már nem pótolható.
Az ajánlat és a részvételi jelentkezés érvénytelensége
Az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha
a) azt az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejárta után nyújtották be;
b) az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt az eljárásból kizárták;
c) ha az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező alvállalkozója, vagy az alkalmasság igazolásában
részt vevő szervezet a 62. § (1) bekezdés i) pontja, vagy az adott eljárásban felmerült magatartása
alapján j) pontja szerinti kizáró ok miatt kizárásra került;
d) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges
alkalmassági követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek való megfelelést;
e) egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a
részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit;
f) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező
fa) valamely adatot a 44. § (2)-(3) bekezdésébe ütköző módon minősít üzleti titoknak és ezt az
ajánlatkérő hiánypótlási felhívását követően sem javítja; vagy
fb) a 44. § (1) bekezdése szerinti indokolás a hiánypótlást követően sem megfelelő.
Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az ajánlat érvénytelen, ha aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást vagy más teljesíthetetlen feltételt tartalmaz [72. §].
Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha a részvételre jelentkező
ajánlatot tesz.
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Az (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat különösen, ha nem felel meg azoknak a
környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi,
szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. A Közbeszerzési Hatóság a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által minden évben rendelkezésére bocsátott adatszolgáltatás alapján - tájékoztatást tesz közzé honlapján a Magyarországon egyes ágazatokban alkalmazandó kötelező legkisebb munkabérről.
Az eljárás eredménytelensége
Eredménytelen az eljárás, ha
a) nem nyújtottak be ajánlatot vagy több szakaszból álló eljárás részvételi szakaszában részvételi
jelentkezést;
b) kizárólag érvénytelen ajánlatot vagy részvételi jelentkezést nyújtottak be;
c) az eljárásban benyújtott minden ajánlat tekintetében lejárt az ajánlati kötöttség és egyetlen ajánlattevő sem tartja fenn ajánlatát.
Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha
a) a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vált vagy a szerződéstől való elállásnak
vagy a szerződés felmondásának lenne helye [53. § (4)-(6) bekezdés];
b) a - (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható - rendelkezésére álló anyagi fedezet összege
nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel;
c) valamelyik ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő,
illetve részvételre jelentkező érdekeit súlyosan sértő cselekményt követ el;
d) a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisíti az ajánlatkérő valamely döntését, és az ajánlatkérő új közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el vagy eláll az eljárás lefolytatásának szándékától, az ajánlatkérő azonban nem nyilváníthatja eredménytelennek az eljárást akkor, ha a jogszerűtlen eljárást lezáró döntés megsemmisítését követően jogszerű döntés meghozatalával az eljárás
jogszerűsége helyreállítható.
A nyertes ajánlattevő kiválasztása
Az ajánlatkérő köteles az eljárást megindító felhívásban meghatározni azt a szempontot vagy
szempontokat, amelyek alapján a számára - az adott esetben szociális, társadalmi és környezetvédelmi szempontból is - gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot kiválasztja (a továbbiakban: értékelési
szempontok).
Értékelési szempontként alkalmazhatóak
a) a legalacsonyabb ár,
b) a legalacsonyabb költség, amelyet az ajánlatkérő által meghatározott költséghatékonysági módszer alkalmazásával kell kiszámítani, vagy
c) a legjobb ár-érték arányt megjelenítő olyan - különösen minőségi, környezetvédelmi, szociális szempontok, amelyek között az ár vagy költség is szerepel.
A legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok vonatkozhatnak különösen az alábbiakra:
a) minőség, műszaki érték, esztétikai és funkcionális tulajdonságok, valamennyi felhasználó számára való hozzáférhetőség, hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása és egyéb szociális,
környezetvédelmi és innovatív tulajdonságok, forgalmazási feltételek, vevőszolgálat és műszaki
segítségnyújtás, pótalkatrészek biztosítása, készletbiztonság, a teljesítés időpontja, időszaka;
b) a szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szervezettsége, képzettsége és tapasztalata, ha a személyzet minősége jelentős hatással lehet a szerződés teljesítésének színvonalára.
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Egyéb előírások
(1) Amennyiben az ajánlattevő a dokumentáció megküldését kéri, a közbeszerzési szakértelemmel rendelkező szakember köteles intézkedni a Kbt. szabályai szerint. A megküldést írásban
kell dokumentálni.
(2) Az ajánlattétel szakaszában az eljárás lefolytatásával kapcsolatosan az ajánlattevők által kért
kiegészítő tájékoztatást a közbeszerzési szakértelemmel rendelkező szakember adja meg a Kbt.
szabályai szerint.
(3) Az ajánlattétel szakaszában a beszerzés tárgyával kapcsolatosan az ajánlattevők által kért kiegészítő tájékoztatást a közbeszerzési szakértelemmel rendelkező szakember a bírálóbizottság
jóváhagyásával adja meg a Kbt szabályai szerint
(4) Az ajánlattételi határidő Kbt 52. § (3) bekezdés szerinti meghosszabbításáról a bírálóbizottság dönt. A határidő meghosszabbítását indokolni kell.
(5) A Kbt 55. § (1) bekezdés szerinti tájékoztatás a közbeszerzési szakértelemmel rendelkező
szakember feladata.
(6) A Kbt 56. § (6) bekezdése szerint konzultáció megtartásáról a bírálóbizottság dönt. A konzultáció lebonyolítása a közbeszerzési szakértelemmel rendelkező szakember feladata. A konzultáció jegyzőkönyv formájában történő dokumentálásáért és a jegyzőkönyv ajánlattevők részére
történő megküldéséért a közbeszerzési szakértelemmel rendelkező szakember felel.
(7) A közbeszerzési műszaki leírás elkészítéséért építési beruházás és építési koncesszió, árubeszerzés, szolgáltatás-megrendelés és szolgáltatási koncesszió esetén a Polgármesteri Hivatal vagy
az Önkormányzat fenntartásában működő intézménybeszerzés tárgyával kapcsolatos szakmai
képzettséggel rendelkező munkavállalója felel.
(8) A közbeszerzési műszaki leírás elkészítésével külső szakértő is megbízható. A feladat- és
felelősségi kört a megbízási szerződésben rögzíteni kell
(9) Az ajánlati biztosíték Kbt. 54. § (5) bekezdés szerinti visszafizetését illetve a Kbt 54. § (6)
bekezdés szerinti megfizetését a téma szerint illetékes ügyintéző kezdeményezi a gazdasági osztály vezetőjénél. A visszafizetésről illetve a megfizetésről a gazdasági osztály vezetője a jogszabályban megadott határidőn belül gondoskodik.
(10) Az ajánlati felhívás illetve a dokumentáció módosításáról, az ajánlattételi határidő meghoszszabbításáról, az ajánlati felhívás visszavonásáról a Kbt. szabályai szerint, a közbeszerzési szakértelemmel rendelkező szakember javaslata alapján a bírálóbizottság dönt a Polgármester tájékoztatásával.
(11) A módosításhoz, visszavonáshoz kapcsolódó, Kbt szerinti tájékoztatási, hirdetmény közzétételi kötelezettség teljesítéséért a közbeszerzési szakértelemmel rendelkező szakember felel.
(12) Az ajánlatokat megfelelő gondossággal kell átvenni és őrizni Az átvételt írásban kell dokumentálni (elegendő a zárt borítékon történő átvétel rögzítése: átvevő neve, dátum, óra-perc, átvevő aláírása). Az átvételkor meg kell győződni arról, hogy az ajánlat csomagolása sértetlen-e,
illetve megfelel-e a felhívásban, a Kbt-ben és a dokumentációban meghatározott követelményeknek.
(13) Az ajánlatok átvétele a közbeszerzési szakértelemmel rendelkező szakember és/vagy az eljárásba bevont kapcsolattartó feladata, de elfoglaltságuk idejére az ajánlat átadható a Polgármesteri
Hivatal Titkárságán.
(14) A postai úton érkezett ajánlatok átvételéről a postakönyvben feljegyzés készül, melyet aláír a
Polgármesteri Hivatal postai küldeményeit átvevő ügyintéző.
(15) Az ajánlat csomagolására vagy feljegyzés formájában fel kell vezetni az átvétel napját és
pontos időpontját, valamint az átvevő kézjegyét.
(16) Az ajánlatok bontásig történő zártan, elkülönítetten történő őrzéséről a téma szerint illetékes ügyintéző gondoskodik.
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Az ajánlatok felbontása
(17) Az ajánlatok felbontását a Bírálóbizottság vagy a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó végzi.
(18) A bontási eljárás törvényességéért és írásbeli dokumentálásáért a közbeszerzési szakértelemmel rendelkező szakember felel.
(19) Az ajánlatok bontását az ajánlattételi határidő leteltekor meg kell kezdeni. A késve érkezett
ajánlatok csomagolása kizárólag az ajánlattevő személyének megállapításához távolítható el.
(20) A bontási eljárásról készült jegyzőkönyv Kbt 68. § (6) bekezdés szerinti megküldéséről a
közbeszerzési szakértelemmel rendelkező szakember vagy a hivatalos közbeszerzési tanácsadó
gondoskodik.
Az ajánlatok elbírálása és értékelése
(21) Az ajánlatok elbírálását és értékelését a bírálóbizottság végzi. A bírálati munkát teljes körűen,
írásban kell dokumentálni A dokumentálásért a jegyző felel.
(22) A Kbt. 73. § szerinti érvénytelenné nyilvánításról a bírálóbizottság javaslatára a képviselő
testület dönt.
(23) Az ajánlatok hiányosságait a bírálóbizottság jegyzőkönyvben állapítja meg, és hiánypótlásra
hívja fel az ajánlattevőket. A hiánypótlási felhívás megküldéséről a közbeszerzések koordinálásával megbízott ügyintéző gondoskodik.
(24) A hiányosságok pótlását követően a Kbt szabályai, a felhívás és a dokumentáció rendelkezései alapján a bírálóbizottság formai és tartalmi szempontból értékeli az ajánlatokat.
(25)A Kbt. 71. § (11) szerinti javítást és az ajánlattevők tájékoztatását a bírálóbizottság jóváhagyásával a közbeszerzési szakértelemmel rendelkező szakember végzi el.
(26) A Kbt. 71. § szerinti felvilágosítást, tisztázást a bírálóbizottság jóváhagyásával a közbeszerzési szakértelemmel rendelkező szakember kéri be az ajánlattevőtől.
(27) Az ajánlat Kbt. 72. § bekezdés szerint érvénytelennek nyilvánításáról a bírálóbizottság javaslata alapján a képviselő-testület dönt. A döntési javaslathoz a bírálóbizottság írásbeli indokolást
készít.
(28) A Kbt. 77. § (5) bekezdés szerinti sorsolás megtartásáról a bírálóbizottság javaslata alapján a
képviselő-testület dönt A sorsolást a bírálóbizottság bonyolítja le a közbeszerzési szakértelemmel
rendelkező szakember közreműködésével a Kbt szabályai szerint.
(29) A Kbt. 108. § (2) bekezdés szerinti árlejtés kezdeményezéséről a bírálóbizottság javaslata
alapján a képviselő-testület dönt.
(30) A bírálóbizottság írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít a képviselő-testület részére. A bírálóbizottság bírálatban részt vevő valamennyi tagjának a bírálatról a szabályzat 6.
számú függelékét képező bírálati lapot lehet kiállítania.
(31) Az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről a bírálóbizottság szakvéleménye és döntési javaslata alapján a képviselő-testület határozatban dönt
(32) Az ajánlattevők Kbt. 79. § (1) bekezdés szerinti tájékoztatásáért a közbeszerzési szakértelemmel rendelkező szakember felel.
(33) A közbeszerzési szakértelemmel rendelkező szakember az ajánlatokról a Kbt szabályai szerint írásbeli összegezést készít, melyet a képviselő testület hagy jóvá.
(34) Az összegezés Kbt. 79. § (2) bekezdés szerinti megküldése a közbeszerzési szakértelemmel
rendelkező szakember és/vagy a hivatalos közbeszerzési tanácsadó feladata.
(35) A bírálóbizottság ezen fejezetben taglalt feladatait felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó bevonása esetén annak közreműködésével látja el.
Tájékoztatás az eljárás eredményéről és a szerződés megkötése
(36) A szerződés megkötését a közbeszerzési szakértelemmel rendelkező szakember és a jegyző
készíti elő.
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(37) Amennyiben a Kbt egyéb tájékoztatók közzétételét írja elő, azt a közbeszerzési szakértelemmel rendelkező szakember készíti el, és a képviselő-testület jóváhagyását követően küldi meg
közzététel céljából a szerkesztőbizottság részére.
(38) Eredménytelen eljárás esetén új eljárás indításáról a szabályzat alapján a bírálóbizottság javaslata alapján a képviselő-testület dönt
VII. FEJEZET
A két szakaszos eljárás lefolytatásának általános szabályai
A részvételi szakasz
(1) A részvételi felhívás közzététel céljából a szerkesztőbizottság részére történő megküldéséért
a közbeszerzési szakértelemmel rendelkező szakember felel.
(2) A részvételi dokumentáció készítéséről a bírálóbizottság javaslata alapján a képviselő testület dönt.
(3) A részvételi dokumentációt illetőleg ismertetőt (a továbbiakban együtt: részvételi dokumentáció) megvásárló cég adatait (cég neve, címe, képviselőjének neve, telefonszáma, telefaxszáma) a
dokumentáció átadásakor rögzíteni kell. A részvételi dokumentáció átadásáról átvételi elismervényt kell készíteni, amit az átvevő cég képviselője aláír.
(4) A (3) pontban előírt adatrögzítés kizárólagos célja, hogy az ajánlattevők felé a Kbt. előírásai
szerint teljesítendő tájékoztatási kötelezettségének az önkormányzat eleget tehessen. Egyéb célokra az adatok nem használhatók fel. Az adatvédelem jogszabályi előírásait biztosítani kell.
(5) Amennyiben az ajánlattevő a részvételi dokumentáció megküldését kéri, a közbeszerzések
koordinálásával megbízott ügyintéző köteles intézkedni a Kbt. szabályai szerint. A megküldést
írásban kell dokumentálni.
(6) A kiegészítő tájékoztatással kapcsolatosan a szabályzat VI. fejezet (7)-(8) pontjában meghatározottak az irányadók azzal, hogy ajánlattétel szakasza helyett részvételi szakaszt kell érteni.
(7) Konzultáció megtartásáról a bírálóbizottság dönt. A konzultáció lebonyolítása a közbeszerzési szakértelemmel rendelkező szakember feladata. A konzultáció jegyzőkönyv formájában történő dokumentálásáért és a jegyzőkönyv ajánlattevők részére történő megküldéséért a közbeszerzési szakértelemmel rendelkező szakember felel.
(8) A részvételi felhívás illetve a részvételi dokumentáció módosításáról, a részvételi határidő
meghosszabbításáról, a részvételi felhívás visszavonásáról a Kbt szabályai szerint, a bírálóbizottság dönt.
(9) A módosításhoz, visszavonáshoz kapcsolódó, Kbt szerinti tájékoztatási, hirdetmény közzétételi kötelezettség teljesítéséért a közbeszerzési szakértelemmel rendelkező szakember felel.
(10) A részvételi jelentkezéseket megfelelő gondossággal kell átvenni és őrizni Az átvételt írásban kell dokumentálni Az átvételkor meg kell győződni arról, hogy a részvételi jelentkezés csomagolása sértetlen-e, illetve megfelel-e a részvételi felhívásban és a részvételi dokumentációban
meghatározott követelményeknek.
(11) A részvételi jelentkezés csomagolására rá kell vezetni az átvétel napját és pontos időpontját,
valamint az átvevő kézjegyét.
(12) A részvételi jelentkezések bontásig történő őrzéséről a közbeszerzési szakértelemmel rendelkező szakember vagy a téma szerint illetékes ügyintéző gondoskodik.
A részvételi jelentkezések bontása
(13) A részvételi jelentkezések felbontását a bírálóbizottság vagy a feladatait felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó végzi.
(14) A bontási eljárás törvényességéért és írásbeli dokumentálásáért a bírálóbizottság elnöke felel.
(15) A bontási eljárásról készült jegyzőkönyv megküldéséről a közbeszerzési szakértelemmel
rendelkező szakember vagy a Felelős Akkreditált Közbeszerzési Tanácsadó gondoskodik.
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A részvételi jelentkezések elbírálása és értékelése
(16) A részvételi jelentkezések elbírálását és értékelését a bírálóbizottság végzi. A bírálati munkát
teljes körűen, írásban kell dokumentálni. A dokumentálásért a közbeszerzési szakértelemmel
rendelkező szakember és a jegyző felel.
(17) A részvételi jelentkezések hiányosságait a bírálóbizottság jegyzőkönyvben állapítja meg, és
hiánypótlásra hívja fel a jelentkezőket. A hiánypótlási felhívás megküldéséről a közbeszerzési
szakértelemmel rendelkező szakember gondoskodik.
(18) A hiányosságok pótlását követően a Kbt szabályai, a részvételi felhívás és a részvételi dokumentáció rendelkezései alapján a bírálóbizottság formai és tartalmi szempontból értékeli a
részvételi jelentkezéseket
(19) A részvételi jelentkezések minősítése és a hozzá kapcsolódó felvilágosítás kérése a bírálóbizottság hatáskörébe tartozik.
(20) A bírálóbizottság a részvételi szakaszra vonatkozóan írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít a képviselő-testület részére. A bírálóbizottság bírálatban részt vevő valamennyi
tagjának a bírálatról bírálati lapot kell kiállítania.
(21) A részvételi szakasz eredményéről vagy eredménytelenségéről a bírálóbizottság szakvéleménye és döntési javaslata alapján a képviselő-testület határozatban dönt.
(22) A bírálóbizottság ezen fejezetben taglalt feladatait Felelős Akkreditált Közbeszerzési Tanácsadó bevonása esetén annak közreműködésével látja el.
A két szakaszos eljárás ajánlattételi szakasza
(23) Az ajánlattételi felhívás megküldéséért a közbeszerzési szakértelemmel rendelkező szakember felel.
(24) Az ajánlattételi szakaszra a VI. fejezet vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni
azzal, hogy ajánlati felhívás helyett ajánlattételi felhívást kell érteni.
VIII. FEJEZET
A tárgyalásos eljárás lefolytatásának szabályai
Általános szabályok
(1) A tárgyalásos eljárásra a szabályzat VI. fejezetének szabályait kell megfelelően alkalmazni.
(2) A Kbt. 98. § (1) bekezdés b) pontja szerinti tájékoztatást a képviselő-testület jóváhagyását
követően a közbeszerzési szakértelemmel rendelkező szakember közreműködésével a bírálóbizottság elnöke adja meg.
(3) A tárgyalás(ok) menetének részletes szabályait a Kbt rendelkezéseit figyelembe véve, a bírálóbizottság határozza meg.
(4) A Kbt. 102. § (1) bekezdése szerint a tárgyalásra való alkalmasságot a bírálóbizottság javaslata alapján a bírálóbizottság elnöke állapítja meg.
(5) A tárgyalás(oka)t a bírálóbizottság folytatja le.
(6) A tárgyalás(ok) során a közbeszerzési szabályok betartását a közbeszerzési szakértelemmel
rendelkező szakember felügyeli.
(7) A tárgyalás(ok)ról szóló jegyzőkönyv elkészítéséért és megküldéséért a közbeszerzési szakértelemmel rendelkező szakember felel.
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás különös szabályai
(7) A hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárásra a szabályzat VII. fejezetének szabályait kell megfelelően alkalmazni.
(8) Az ajánlattevők Kbt. 86. § (3) bekezdés szerinti meghatározására a képviselő-testület jogosult.
(9) A Kbt. 85. § szerint az eljárásban való részvételre meghívott ajánlattevők megjelölésére a
képviselő-testület jogosult.
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(10) A Kbt. 87. § (2) bekezdés szerinti ajánlattételi felhívás összeállításáért és közzétételéért a
közbeszerzési szakértelemmel rendelkező szakember és a jegyző felel.
(11) A Kbt. 89. § szerint az ajánlatok bírálatát, hiánypótlási felhívás összeállítását a Bírálóbizottság végzi el. A hiánypótlási felhívást a bírálóbizottság javaslatát követően a képviselő-testület
hagyja jóvá.
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás különös szabályai
(12) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásához szükséges feltételek vizsgálatát követően a bírálóbizottság javaslata alapján a polgármester az eljárás kiírását követően dönt az ajánlattételre meghívott ajánlattevő(k) személyéről.
(13) A ajánlattevők személyére javaslatot tehet:
a) a polgármester
b) a képviselő-testület tagja
c) a képviselő-testület bizottságának tagja
d) a bírálóbizottság tagja
e) jegyző
(14) A Kbt 103. § szerinti tájékoztatás összeállításáért a közbeszerzési szakértelemmel rendelkező szakember felel. A tájékoztatást a polgármester jóváhagyását követően a közbeszerzési szakértelemmel rendelkező szakember küldi meg a Közbeszerzési Döntőbizottság részére.
(15) A kiegészítő tájékoztatással kapcsolatosan a szabályzat VI. fejezetében meghatározottak az
irányadók.
(16) Az ajánlattételi határidő és a dokumentáció módosítására, az ajánlattételi felhívás visszavonására és az ezekkel kapcsolatos tájékoztatási és hirdetmény-közzétételi kötelezettség teljesítésére
a szabályzat VI. fejezet (15)—(16) pontjában meghatározottak az irányadók.
(17) A bírálóbizottság ezen fejezetben taglalt feladatait Felelős Akkreditált Közbeszerzési Tanácsadó bevonása esetén annak közreműködésével látja el.
(18) A Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti eljárási esetben a polgármester az alábbiakról dönt:
- az eljárásba bevont közbeszerzési szakértelemmel rendelkező bevonása és személye
- az eljárást megindító felhívás elfogadása
- az eljárás körülményeinek meghatározása
- a tárgyalásra való alkalmasság megállapítása
- az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala
- minden további ezen eljárástípus kapcsán felmerülő feladat ellátásáért felelős személy meghatározása
IX. FEJEZET
A nemzeti eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárás szabályai

(1) E fejezet szerint kell eljárni az uniós értékhatárt el nem érő, és egyben a nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzések megvalósításakor.
(2) Az eljárás során, a Kbt előírásai és hivatkozásai alapján a szabályzat, vonatkozó pontjai
megfelelően alkalmazandóak.
(3) A 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti szabadon kialakított eljárásrendi szabályokat közbeszerzési szakértelemmel rendelkező szakember és a jegyző javaslata alapján a Képviselőtestület
fogadja el.
(4) A (3) pont szerinti eljárásrend kialakításáig az Önkormányzat a Kbt 112. § (1) bekezdés b)
pont szerinti eljárásrendet alkalmazza a nemzeti eljárásrend szerinti eljárásainak lebonyolításakor.
(5) A Kbt 115. § (1) bekezdés szerint indítandó eljárások esetén az ajánlattételre felkért ajánlattevők számát és személyét a képviselő-testület határozza meg a vonatkozó minimum előírásoknak eleget téve.
(6) Az ajánlattevők személyére javaslatot tehet:
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a)
b)
c)
d)
e)

a polgármester
a képviselő-testület tagja
a képviselő-testület bizottságának tagja
a bírálóbizottság tagja
jegyző

(7) A Kbt 114. § (11) bekezdés alapján a részvétel jogának fenntartásáról a képviselő-testület
dönt.
(8) A tárgyalásos egyszerű eljárás esetén a szabályzat VIII. fejezet megfelelő pontjai az irányadóak.
X. FEJEZET
A szerződés módosítása és teljesítése
(1) A szerződés Kbt 141. § szerinti módosításáról a képviselő-testület dönt.

XI. FEJEZET
A közbeszerzések ellenőrzése
(1) A közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatok, kötelezettségek és előírások betartásának és végrehajtásának ellenőrzéséért az önkormányzat belső ellenőre felel.
(2) A közbeszerzésekkel kapcsolatos ellenőrzési feladatai az alábbiakra terjednek ki:
a) a Kbt-ben előírt szabályozási, tervezési, adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésének
ellenőrzése;
b) a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos dokumentálási kötelezettségek és a jelen szabályzatban meghatározottak betartásának ellenőrzése;
c) a közbeszerzési eljárás törvényességi és szabályszerűségi ellenőrzése.
(3) Súlyos szabálytalanság (hiányosság, jogsértés, mulasztás) észlelése, feltárása esetén köteles
haladéktalanul írásban, egyidejűleg tájékoztatni a polgármestert és a jegyzőt.
XII. FEJEZET
A közbeszerzésekkel kapcsolatos jogorvoslat szabályai

(1) A Kbt. 148. § (2) bekezdés szerinti jogorvoslati eljárás megindításáról és visszavonásáról a
képviselő-testület dönt
(2) Jogorvoslati eljárás során az önkormányzatot ügyvéd és (az érintett) közbeszerzési képzettséggel rendelkező személy, valamint a polgármester vagy az általa kijelölt személy(ek) képviseli.
(3) A jogorvoslati kérelem elkészítése, a Közbeszerzési Döntőbizottság részére történő megküldése és eseteges hiánypótlása a (2) pontban meghatározott személyek feladata. A kérelmet
megküldése előtt a polgármester hagyja jóvá.
(4) A kérelemmel indított eljárás igazgatási díjának megfizetését a téma szerint illetékes ügyintéző a polgármester jóváhagyását követően kezdeményezi a gazdasági osztály vezetőjénél. A díj
megfizetéséről a gazdasági osztály vezetője gondoskodik.
(5) A Közbeszerzési Döntőbizottság végzésének és érdemi határozatának bírósági felülvizsgálatát a (2) pontban meghatározott személyek javaslata alapján a képviselő-testület kezdeményezheti.
(6) A tárgyalás kéréséről a (2) pontban meghatározott személyek javaslata alapján a jegyző dönt.
(7) A keresetlevelet a (2) pontban meghatározott személyek készítik el és a polgármester és a
jegyző jóváhagyását követően benyújtják Közbeszerzési Döntőbizottsághoz.

21

(8) Az első fokon eljáró bíróság határozata ellen benyújtandó fellebbezésről a (2) pontban
meghatározott személyek javaslata alapján a képviselő-testület dönt.
XIII. FEJEZET
Záró rendelkezések

(1) Az önkormányzat közbeszerzéseit bonyolító szervezeti egységek, valamint az egyéb jogviszony alapján közreműködő személyek kötelesek a vonatkozó jogszabályok és a jelen szabályzat
előírásait áttanulmányozni, értelmezni és az azokban foglaltak szerint a tőlük elvárható gondossággal eljárni.
(2) A jelen szabályzat rendelkezéseit a hatálybalépése után megkezdett beszerzésekre kell alkalmazni. A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Kbt, a Ptk és a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

Tatár László sk.
polgármester

Dr. Pető Zoltán sk.
jegyző
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1. számú függelék
A közösségi, a nemzeti, továbbá a nemzeti értékhatár alatti értékű közbeszerzésekre
irányadó közbeszerzési értékhatárok
1. A közösségi értékhatárok a Kbt II. részének alkalmazásakor. E szabályozás tekintetében:
a) 207 000 euró:
60 690 330 forint (árubeszerzés)
b) 207 000 euró:
60 690 330 forint (szolgáltatás megrendelése)
c) 5 186 000 euró:
1 520 483 340 forint (építési beruházás)
2. Kbt. XIV. fejezete alkalmazásakor a közszolgáltatói szerződések [Kbt. 114. § (2) bekezdése] esetén
irányadó, a Kbt. 10. § 1) bekezdésének a) pontjában meghatározott közösségi értékhatár:
a) 414 000 euró,
121 380 660 forint (árubeszerzésre, valamint a szolgáltatás megrendelése)
b)5 186 000 euró,
1 520 483 340 forint (építési beruházás)
3. A Kbt Harmadik rész alkalmazásában a nemzeti közbeszerzési értékhatárok 2016. január ljétől:
A Kbt. III. részének - a Kbt. XIV. fejezetének kivételével történő - alkalmazásakor
a) árubeszerzés esetében:
8 000 000 forint
b) építési beruházás esetében:
15 000 000 forint
c) építési koncesszió esetében:
100 000 000 forint
d) szolgáltatás megrendelése esetében:
8 000 000 forint
e) szolgáltatási koncesszió esetében:
25 000 000 forint
A Kbt. III. részének a Kbt. XIV. fejezetével történő együttes alkalmazásakor
a) árubeszerzés esetében:
50 000 000 forint
b) építési beruházás esetében:
100 000 000 forint
c) szolgáltatás megrendelése esetében:
50 000 000 forint
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2. számú függelék
A közbeszerzésekről szóló törvény és a kapcsolódó jogszabályok
2015. évi CXLIII tv.

A közbeszerzésekről

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

A közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról

308/2015. (X.27.)
Korm. rendelet

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések
teljesítésének és módosításának Közbeszerzési Hatóság által végzett ellenőrzéséről

310/2015 (X.28.)
Korm. rendelet

A tervpályázati eljárásokról

320/2015 (X.30.)
Korm. rendelet

A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről

321/2015 (X.30.)
Korm. rendelet

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról

322/2015 (X.30.)
Korm. rendelet

Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól

323/2015 (X.30.)
Korm. rendelet

Az egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

324/2015 (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.

44/2015 (XI.2.)
MvM rendelet

A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról
és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegzésről

45/2015 (XI.2.)
MvM rendelet

A Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásáért fizetendő igazgatási
szolgáltatási díjról

46/2015 (XI.2.)
MvM rendelet

A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók előzetes regisztrációjáról
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3. számú függelék
……………………………………………..
……… évi közbeszerzési terve
Időbeli ütemezés
A közbeszerzés tárgya és
mennyisége

CPV kód

Irányadó eljá- Tervezett
rásrend
eljárási típus

az eljárás megindítászerződés teljesítésának,
sének várható időilletve a közbeszerzés
pontja vagy a szermegvalósításának
ződés időtartama
tervezett időpontja

Sor kerül-e vagy sor
került-e az adott
közbeszerzéssel
összefüggésben
előzetes összesített
tájékoztató közzétételére?

I. Árubeszerzés

II. Építési beruházás

III. Szolgáltatásmegrendelés

IV. Építési koncesszió

V. Szolgáltatási koncesszió
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4. számú függelék

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI
ÉS TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT

Alulírott ……………mint a Közbeszerzési Bírálóbizottság tagja (elnöke) Fegyvernek Város
Önkormányzata (székhely: 5331 Fegyvernek, Szent István út 56.) ajánlatkérő által megindított
közbeszerzési eljárásba bevont személy kijelentem, hogy velem szemben a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény 25. §-ban foglalt kizáró körülmények, összeférhetetlenségi
okok nem állnak fenn.
Egyúttal kijelentem, hogy a közbeszerzési eljárás során tudomásomra jutott üzleti titkot megőrzöm, azt harmadik személynek, szervezetnek nem adom ki.
Kötelezettséget vállalok arra, hogy a Bírálóbizottság munkáját és a döntéshozó döntésének előkészítését lelkiismeretesen, a szakmai tudásomnak megfelelően segítem.
Jelen nyilatkozatot a Fegyvernek Város Önkormányzata által … tárgyban lefolytatandó közbeszerzési eljárással kapcsolatban teszem.

Kelt:…………………….

...........................................................…………..
aláírás
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5. számú függelék
ÁLTALÁNOS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI
ÉS TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TAGJAI SZÁMÁRA
Alulírott ………….(lakcím: …………) mint Fegyvernek Város Önkormányzata (székhely: 5331
Fegyvernek, Szent István út 56.) Képviselő-testületének tagja nyilatkozom, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben meghatározott kizáró körülményeket és összeférhetetlenségi okokat az alábbiak szerint megismertem:
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)5 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)6 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.
Egyúttal kijelentem, hogy az önkormányzat, mint ajánlatkérő által lefolytatandó közbeszerzési
eljárások során haladéktalanul bejelentem, amennyiben bármilyen összeférhetetlenségi ok
vagy kizáró körülmény fenn áll.
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Kijelentem továbbá, hogy közbeszerzési eljárások során tudomásomra jutott üzleti titkot
megőrzöm, azt harmadik személynek, szervezetnek nem adom ki.
Kelt:…………………………
...........................................................…………..
aláírás
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1. sz. melléklet

Fegyvernek Város Önkormányzata
Közbeszerzési terv a 2016. évre
Ütemezés [év, hó]
Közbeszerzési / beszerzési eljárás tárgya
(Várható szerződés vagy tevékenység
megnevezése)

Becsült érték

A dokumentáció
KSz-hez való
benyújtása
műszaki-szakmai
szempontú
jóváhagyásra

Ajánlati felhívás
feladása/
ajánlatkérés
időpontja

Ajánlatok
értékelése

Szerződéskötés

Nem releváns

A 2015. évi CXLIII. törvény
Harmadik része szerinti
nemzeti eljárásrend alapján a
Kbt. 115. §. (2) bekezdés
alapján szabályozott
hirdetmény közzététele nélküli
tárgyalásos eljárás

Nem releváns

2016. március

2016. március

2016. március

12 ajánlati rész

A 2015. évi CXLIII. törvény
Harmadik része szerinti
nemzeti eljárásrend alapján a
Kbt. 113. § (1) bekezdés alapján
szabályozott eljárás

Nem releváns

2016. március

2016. március

2016. április

Rész-ajánlat
(megnevezés/
NR)

Közbeszerzési /beszerzési
eljárás típusa

HUF (nettó)

Építési beruházás
1.

Szolgáltatás-megrendelése

1.

Haltelepítés 2016-2017 évig

17.599.890.-

Árubeszerzés
1.

Fegyvernek város közfoglalkoztatási
startmunka program eszközbeszerzése

56.749.594.-

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

Ajánlatkérő:
Fegyvernek Város Önkormányzata
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
Ajánlatkérő nevében eljáró szervezet:
Bakos László EV.
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 103.

Közbeszerzés tárgya.

Fegyvernek város közfoglalkoztatási startmunka
program eszközbeszerzése
A Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti eljáráshoz

TARTALOMJEGYZÉK
Fegyvernek város közfoglalkoztatási startmunka program eszközbeszerzése

1. Fedőlap
2. Tartalomjegyzék
3. Részletes ajánlattételi felhívás
4. Benyújtandó ajánlat tartalomjegyzéke
5. Mellékletek
5.1

Ajánlati lap

5.2

Nyilatkozat a kizáró okokról

5.3

Nyilatkozat az alkalmassági feltételekről

5.4

Nyilatkozat a cégadatokra vonatkozóan

5.5

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdésére vonatkozóan

5.6

Szállítási szerződés tervezet

5.7

Árulista
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RÉSZLETES AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
Fegyvernek város közfoglalkoztatási startmunka program eszközbeszerzése
1.

Ajánlatkérő neve és címe:
Fegyvernek Város Önkormányzata
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
Telefon: 56/556-010, fax: 56/556-011
E-mail: hivatal@fegyvernek.hu
Az ajánlatkérő nevében és képviseletében a Bakos László EV. jár el.
Címe: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 103.
Telefon: 30/8488454, fax.: 56/786-695
E-mail: kozbeszerzes.bakos@gmail.com

2.

Ajánlatkérés tárgya:
Fegyvernek város közfoglalkoztatási startmunka program eszköz beszerzése

3.

A szerződés típusa, és a teljesítés helye
Adásvétel szállítási szerződés keretében.

3.1

A teljesítés helye:
Fegyvernek város közigazgatási területe

3.2

Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
18100000-0
03100000-2
16000000-5
44100000-1
44510000-8

3.3

Részek
A beszerzés részekből áll. Az ajánlatok benyújthatók egy vagy több részre vonatkozóan is.

4.

Teljes mennyiség részenként meghatározva:
1. rész: Belvíz munka-, és védőruha
2. rész: Belvíz kis értékű tárgyi eszköz
3. rész: Belvíz nagy értékű tárgyi eszköz
4. rész: Mezőgazdaság munka-, és védőruha
5. rész: Mezőgazdaság kis értékű tárgyi eszköz
6. rész: Mezőgazdaság nagy értékű tárgyi eszköz
7. rész: Mezőgazdaság beruházási költségek
8. rész: Helyi sajátosság munka-, és védőruha
9. rész: Helyi sajátosság beruházási költségek
10. rész: Közút munka-, és védőruha
11. rész: Közút kis értékű tárgyi eszköz
12. rész: Közút beruházási költségek
A beszerzés tárgyának részletes leírását és mennyiségét az Ajánlattételi dokumentáció mellékletét
képező részletes árulista tartalmazza. A megadott mennyiségektől ± 20 %-os eltérés lehetséges a
szerződés időtartama alatt.

5.

A szerződés időtartama vagy a befejezési határidő
Kezdés: 2016. április 1.
Befejezés: 2016. szeptember 31.
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6.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

6.1

Késedelmes teljesítéshez fűződő követelmények:
A teljesítési határidő betartása érdekében – késedelmes teljesítés esetén - az ajánlatkérő a szállítási
tétel nettó értékére vetített 5 %/nap késedelmi kötbért ír elő.

6.2

Hibás teljesítés esetén a kötbér mértéke minden egyes hibás teljesített szállítás ellenértékének 5 %-a.

6.3

Késedelmes, vagy hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a szerződés
teljesítése alól.

6.4

A szállítás teljesítésének az Ajánlattevő hibájából bekövetkező meghiúsulása esetén Ajánlatkérő
meghiúsulási kötbérre jogosult. A meghiúsulás esetén a meghiúsulási kötbér mértéke 5 %, az alapja
a meghiúsulással érintett teljes ellenérték.
Ajánlatkérő jogosult a meghiúsulást megelőzően felmerülő késedelmi kötbért a meghiúsulási kötbér
mellett követelni.

7.

Fő finanszírozási és fizetési feltételek

7.1

Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő a szállítási szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően kiállított számla ellenében 30 napon belül átutalással teljesít. A
számlázás alapja az Ajánlatérő képviselője által igazolt szállítólevél.
Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), alkalmassági feltételek

8.
8.1

Kizáró okok
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében,
illetve a 63. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
A kizáró okok igazolási módja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-ában rögzítettek alapján.

8.2

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P/1. Ajánlattevő csatoljon valamennyi számlavezető pénzügyi intézményénél vezetett valamennyi
számlájáról pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatot az alábbi tartalommal:
1. Mióta vezeti Ajánlattevő számláját?
2. Volt-e 30 napot meghaladó sorban álló tétel az eljárást megindító felhívást tartalmazó hirdetmény feladása napját megelőző 1 év időtartamban (12 hóna), attól függően, hogy Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok
rendelkezésre állna?
Az összes pénzügyi intézménynél vezetett összes, a vizsgált időszakban fennálló pénzforgalmi
számlájáról kell igazolást benyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a)
pontja szerint.
Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy pénzügyi intézménytől származó igazolást a cégkivonatban nem szereplő bankszámlák vonatkozásában is csatolni kell az ajánlathoz.
P/2. Az utolsó kettő lezárt üzleti évéről szóló, a számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának
benyújtása egyszerű másolatban, kiegészítő mellékletek nélkül.
Ha Ajánlattevő nem rendelkezik az Ajánlatkérő által előírt irattal a teljes időszakban, mert az
időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
Az alkalmasság minimumkövetelményei:
P/1. Ajánlattevő alkalmatlan, ha bármelyik számlavezető pénzügyi intézmény nyilatkozata szerint
volt 30 napot meghaladó sorban álló tétel bármely számláján az eljárást megindító felhívást tartalmazó hirdetmény feladása napját megelőző 1 év időtartam alatt (12 hónap).
P/2. Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben saját vagy jogelődjének a számviteli jogszabályok szerinti
beszámolója szerint az ajánlattételi határidőt megelőző legutolsó két lezárt üzleti év (20132014.) mérleg szerinti eredménye mindkét évben negatív volt.
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8.3

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M/1. Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja szerint mutasson
be legalább 2 db referenciát az eljárást megindító felhívás megküldésének napjától visszafelé
számított 3 évi időszakban (36 hónap) teljesített legjelentősebb szállításai ismertetésével. A referencia nyilatkozatban vagy – igazolásban kötelezően feltüntetendő adatok a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdése alapján
 teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont: év, hó szerint);
 a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe, telefonszáma;
 a szállítás tárgya;
 a szállítás mennyisége vagy az ellenszolgáltatás nettó összege;
 a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az alkalmasság minimumkövetelményei:
M/1. Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik legalább 2 db olyan referenciával, mely alapján
megállapítható, hogy a referencia mennyisége annak a résznek min. a 75 %-a a mennyisége,
amelyre a rész-ajánlattétel vonatkozik.

9.

Bírálati szempontok

9.1

Ajánlatkérő az ajánlatok közül a Kbt. 76. § alapján a legjobb ár-érték arányú ajánlatot fogadja el.

9.2

Az ajánlatok elbírálásának rész-szempontjai és súlyozásuk:
Részszempont
1. Ajánlati ár (Ft)
2. Vállalt garancia, jótállás

9.3

Súlyszám
6
2

Az ajánlatok értékelését Ajánlatkérő az alábbiak szerint végzi:
Ajánlatkérő az ajánlatokat részenként bírálja el, részenként hirdet eredményt és részenként köti meg
a szerződést.
Alkalmazott pontszámok 1-100-ig terjednek.
Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása az alábbi számítási módszerekkel történik.
1. részszempont – Ajánlati ár
Fordított arányosítás: ha legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi
elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat.
Alegjobb
P=

(Pmax – Pmin) + Pmin
Avizsgált

2. részszempont – Vállalt garancia, jótállás (hónapban)
Egyenes arányosítás: ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi
elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat.
Avizsgált
P=

(Pmax – Pmin) + Pmin
Alegjobb

ahol:
P
- a vizsgált tartalmi elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax
- a pontskála felső határa
Pmin
- a pontskála alsó határa
Alegjobb - a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Alegrosszabb - a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált - a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
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10.

Adminisztratív adatok

10.1 A dokumentáció beszerzésének határideje: 2016. március 11. 1000 óra
10.2. Ajánlattételi határidő:

2016. március 23. 1000 óra

10.3 A pályázat benyújtásának nyelve: magyar
10.4 Ajánlati kötöttség:
Az ajánlati határidő lejártával kezdődik és 30 napig tart.
10.5 Az ajánlatok bontásának időpontja: 2016. március 23. (szerda) 1000 óra
Helye: Fegyvernek Város Önkormányzata, 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: A Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározottak.
Az ajánlatok felbontásakor az ajánlatkérő az ajánlati lapon szereplő alábbi adatokat ismerteti:
- Ajánlattevő neve, székhelye,
- Ajánlati ár,
- Vállalt garancia, jótállás (hónapban megadva)
11. További információk
11.1 Ajánlatkérő az eljárást lezáró döntésről a Kbt. 79. § (1)-(2) bekezdés szerint értesíti Ajánlattevőket.
11.2 Szerződéskötésre a Kbt. 131. § (6) bekezdése szerinti időpontban kerül sor.
Helye: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
11.3 Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja.
11.4 Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (4) és a
Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltak szerint.
11.5 Az ajánlathoz csatolni kell a képviseletre jogosult képviselő(k) aláírási címpéldányának egy-szerű
másolatát. Egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói igazolvány egyszerű másolata csatolandó.
Amennyiben még el nem bírált változásbejegyzési kérelem van folyamatban, a változás tényét és tartalmát igazoló okirat másolatát, mely a változást tartalmazza is csatolni kell.
11.6 Közös ajánlattétel esetén az ajánlat részeként be kell nyújtani az ajánlattevőknek a közös ajánlattal
összefüggő megállapodásukat, amelynek tartalmaznia kell nyilatkozatukat arra, hogy a szerződés
szerinti teljesítésért egyetemleges kötelezettséget és felelősséget vállalnak a teljesítésben való részvételük arányát, a feladatoknak az ajánlattevők közötti megosztását, továbbá a képviselő ajánlattevő
megjelölését.
11.7 Az ajánlat fed lapján fel kell tüntetni a beszerzés tárgyát, az ajánlattevő nevét, székhelyét, az „Ajánlat” szövegrészt, valamint az „Eredeti” megjelölést.
11.8 Az ajánlatot az ajánlattételi dokumentáció 5. fejezetében megadott tartalomjegyzék szerint kell öszszeállítani.
11.9 Az ajánlatot sérülés nélkül nem bontható kötésben (összefűzve, az ajánlat minden lapját folyamatos sorszámozással, a cégjegyzésre jogosult kézjegyével ellátva, lebélyegezve) 1 eredeti példányban kérjük benyújtani. A csomagoláson fel kell tüntetni a jelentkező nevét, székhelyét, valamint a
beszerzés tárgyát: „Fegyvernek város közfoglalkoztatási startmunka program eszköz beszerzése”,
továbbá, hogy a „Ajánlattételi határidőig felbontani tilos”
11.10 A nem cégszerűen aláírt ajánlatokat ajánlatkérő érvénytelenné nyilvánítja.
11.11 Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával kapcsolatban felmerülő költségeket az Ajánlattevőknek kell
viselniük, a költségek megtérítésére az Ajánlatkérő nem kötelezhető.
A rendelkezésre bocsátott ajánlattételi dokumentáció kizárólag az ajánlat készítése céljából használható fel.
11.12 Az ajánlatok postai feladása, vagy futárszolgálat igénybevételével történő benyújtása esetén fennálló
kockázatokat (az ajánlat elvesztése, megsérülése, kézbesítési időpontja, stb.) az ajánlattevők viselik.
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11.13 Az ajánlat olyan termékre tehető, amely az ajánlattételkor már rendelkezik a forgalomba hozatalhoz
szükséges valamennyi hatósági engedéllyel és megfelelnek a Magyar Élelmiszerkönyvben meghatározott feltételeknek.
11.14 A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében egyes termékek esetében ajánlatkérő meghatározott gyártmányú, típusú, fantázianevű termékre hivatkozik. Az ilyen
termékmegnevezés csak az adott termék jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történik,
és ezek esetében bármilyen, azzal egyenértékű termék értendő.
Ajánlattevő kötelessége, hogy amennyiben a meghatározott gyártmányú, típusú, fantázianevű, kiszerelésű terméktől eltérő gyártmányú, típusú, fantázianevű, kiszerelésű termékre tesz ajánlatot, az
ajánlattételi dokumentáció részét képező Árulista alapján tett részletes ajánlatában feltüntesse az általa megajánlott gyártmányú, típusú, fantázianevű, kiszerelésű terméket, valamint annak bizonyítása, hogy alkalmas az ajánlattételi dokumentációban meghatározott termék helyettesítésére.
Az Ajánlatkérő termékmegjelölés esetére hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-ra.
Az ajánlati táblázatban egyértelműen, külön feltüntetve meg kell jelölni az eltérő gyártmányú, típusú, fantázianevű, kiszerelésű termékeket, külön meg kell adni azokat az információkat,
melyek alapján eldönthető, hogy a helyettesítő termék valóban egyenértékű a kért áruval.
Ha az Ajánlatkérő a kapott (és egyéb nyilvános) információk alapján arra a következtetésre jut,
hogy az egyenértékűség nem állja meg a helyét, úgy annak a terméknek (és így ezáltal annak a
résznek) a tekintetében a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján az ajánlatot érvénytelennek
nyilvánítja.
11.15 Ajánlati ár
Az ajánlati árat nettó egységárban kell megadni, külön szerepeltetve az ÁFA-t. A megadott áron
felül az ajánlattevő semmilyen jogcímen további árat nem érvényesíthet.
11.16 Ártartási garancia
Ajánlatkérő ezen, részszempont esetében ajánlattevőknek az ártartási garancia tekintetében megadott megajánlását értékeli.
Az ajánlattevőknek az ártartási garancia tekintetében az általuk vállalt mennyiséget hónapban kötelesek megadni azzal, hogy legalább 6 hónap ártartási garanciát valamennyi ajánlattevő köteles vállalni. Ajánlatkérő által előírt minimumot el nem érő megajánlás az ajánlat érvénytelenségét
vonja maga után.
11.17 Az ajánlat összeállításánál az Eljárást megindító felhívásban és az Ajánlattételi dokumentációban
nem szabályozott kérdésekben a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásait kell
alkalmazni.
12.

Az ajánlattétellel kapcsolatban további információ kérhető:
Az ajánlattételi dokumentációval kapcsolatban a Kbt. 56. § (1) bekezdésének figyelembe vételével
kérhető tájékoztatás, az alábbi személyektől:
Bakos László
Bakos László EV 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 103.
Telefon: 30/8488454, fax: 56/786-695, e-mail: kozbeszerzes.bakos@gmail.com
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5.1 sz. melléklet

AJÁNLATI LAP
Fegyvernek város közfoglalkoztatási startmunka program eszköz beszerzése

1.

Ajánlattevő neve:

……………………………………………………………..

Székhelye:

……………………………………………………………..

Telefon: ……….….. Telefax: ……………. E-mail: …………………….
Társasági forma:

……………………………………………………………..

Alapítás éve:

……………………………………………………………..

Cégvezető neve:

……………………………………………………………..

1. rész: Belvíz munka-, és védőruha
Ajánlati ár:

Ft (összesen) nettó

Vállalt garancia, jótállás:

hónap
2. rész: Belvíz kis értékű tárgyi eszköz

Ajánlati ár:

Ft (összesen) nettó

Vállalt garancia, jótállás:

hónap
3. rész: Belvíz nagy értékű tárgyi eszköz

Ajánlati ár:

Ft (összesen) nettó

Vállalt garancia, jótállás:

hónap
4. rész: Mezőgazdaság munka-, és védőruha

Ajánlati ár:

Ft (összesen) nettó

Vállalt garancia, jótállás:

hónap
5. rész: Mezőgazdaság kis értékű tárgyi eszköz

Ajánlati ár:

Ft (összesen) nettó

Vállalt garancia, jótállás:

hónap
6. rész: Mezőgazdaság nagy értékű tárgyi eszköz

Ajánlati ár:
Vállalt garancia, jótállás:

Ft (összesen) nettó
hónap
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7. rész: Mezőgazdaság beruházási költségek
Ajánlati ár:

Ft (összesen) nettó

Vállalt garancia, jótállás:

hónap
8. rész: Helyi sajátosság munka-, és védőruha

Ajánlati ár:

Ft (összesen) nettó

Vállalt garancia, jótállás:

hónap
9. rész: Helyi sajátosság beruházási költségek

Ajánlati ár:

Ft (összesen) nettó

Vállalt garancia, jótállás:

hónap
10. rész: Közút munka-, és védőruha

Ajánlati ár:

Ft (összesen) nettó

Vállalt garancia, jótállás:

hónap
11. rész: Közút kis értékű tárgyi eszköz

Ajánlati ár:

Ft (összesen) nettó

Vállalt garancia, jótállás:

hónap
12. rész: Közút beruházási költségek

Ajánlati ár:
Vállalt garancia, jótállás:

Ft (összesen) nettó
hónap

Részletes ajánlatunkat az Ajánlat mellékletét képező árazott Árulista tartalmazza.

Keltezés: …………………………..

Cégszerű aláírás
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5.2 sz. melléklet

NYILATKOZAT
kizáró okokról
Alulírott ………………………………………………………...……………...…….., mint a(z)
…………………………………………………………..……….. cégjegyzésre és kötelezettségvállalásra jogosult képviselője ezennel kijelentem, hogy a(z)
………………………………………………………………..mint ajánlattevő,
nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés, valamint a 63. § (1) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alá.

Nyilatkozom a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontja alapján, hogy
………………………….……………..(cégnév) olyan társaságnak minősül,
melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén / amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek.1
A …………………………………….. (cégnév) tulajdonosai:

Név: ............................................................................................................
Cím: .............................................................................................................
Név: .............................................................................................................
Cím: .............................................................................................................
Név: .............................................................................................................
Cím: .............................................................................................................
Név: .............................................................................................................
Cím: .............................................................................................................

1

megfelelő részt alá kell húzni!
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Továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés szerint nyilatkozom, hogy az
abban foglaltak az általam képviselt …………………………………….. (cég neve) tekintetében
nem állnak fenn, mely szerint az Ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az előírt
kizáró okok hatálya eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett
más szervezet sem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.

Dátum:

Cégszerű aláírás
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5.3 sz. melléklet

NYILATKOZAT
alkalmassági feltételekről

Alulírott ……………………………….. (név), ……………..…………………… (cégnév)
(székhely:

……………………………………………)

Ajánlattevő

/közös

Ajánlattevő

/alvállalkozó /alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő2 cégjegyzésre jogosult képviselője felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy cégünk megfelel az ajánlatkérő által előírt
gazdasági és pénzügyi, valamint műszaki - szakmai alkalmassági követelményeknek,
melyek igazolását Ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására nyújtjuk be.

Dátum:

Cégszerű aláírás

2

megfelelő részt alá kell húzni!
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5.4 sz. melléklet

NYILATKOZAT
a cégadatokra vonatkozóan

Ajánlattevő neve:
Társasági forma:
Székhelye:
Alapítás éve:
Cégvezető neve:
Cégjegyzék száma:
Adószáma:
Szerepel-e a „Köztartozásmentes adózok listáján”:

Igen / Nem*

Ajánlattevő nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a cégokmányban foglaltakhoz képest van-e
a cégbírósághoz benyújtott, de még el nem bírált – és így a cégokmányban nem szereplő
– változásbejegyzési kérelme. Erre vonatkozó pozitív tartalmú nyilatkozat esetén ajánlattevőnek csatolnia kell az el nem bírált változásbejegyzési kérelem másolati iratanyagát.
Van / Nincs3 változásbejegyzési kérelem.

Dátum:

Cégszerű aláírás

3

a megfelelő rész aláhúzandó
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5.5 sz. melléklet

NYILATKOZAT
a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdésre vonatkozóan
Alulírott

……………………………………………………………..……..,

mint

a(z)

…………………………………………………………..……….. cégjegyzésre és kötelezettségvállalásra jogosult képviselője ezennel kijelentem, hogy a(z)
………………………………………………………………..mint ajánlattevő,
az ajánlati vagy ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint
a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan
A megkötendő szerződésben rögzített kötelezettségeinket maradéktalanul teljesítjük az adott részek tekintetében tételesen megajánlott egységárakon, a szerződéses időszak alatt.
Nyilatkozom továbbá, hogy vállalkozásunk a Kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak (azaz KKVnak)
-

minősül

-

- ezen belül középvállalkozásnak
- ezen belül kisvállalkozásnak
- ezen belül mikrovállalkozásnak
nem minősül

Dátum:

Cégszerű aláírás
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5.6 sz. melléklet

Szállítási szerződés tervezet
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SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (tervezet)
Amely létrejött egyrészről a
név:
Fegyvernek Város Önkormányzata
székhely:
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
adószám:
15736534-2-16
számlaszáma:
11745066-15409993-00000000
telefon:
(06) 56 / 556-010
fax:
(06) 56 / 556-011
képviseli:
Tatár László polgármester továbbiakban: mint Megrendelő
valamint a ……………………………… (cégnév) ………………………………………, adószáma:
……………………………., bankszámla száma: …………………………………… továbbiakban mint
Szállító között, a Megrendelő által „Élelmiszerek, élelmezési alapanyagok beszerzése” címen lefolytatott
nyílt közbeszerzési eljárás eredménye alapján az alábbi feltételek szerint:
1.

Szerződés tárgya

A szállító a jelen szerződés 1. sz. mellékletét képező termékek ……… rész ………………………… (az
ajánlat szerinti értékben) a Megrendelőnek történő leszállítására, a Megrendelő pedig azok átvételére és a
szerződésben meghatározott ellenérték megfizetésére köteles.
2.

Szerződés teljesítésének helye

Fegyvernek Város közigazgatási területe
3.

Szerződés időtartama

Jelen szállítási szerződés 2016. május 28-ig hatályos. Ezen időtartamon belül a Szállító a jelen szerződés 2.
számú melléklete szerint, az egyes részek esetében meghatározott ütemezésben, illetve a Megrendelő rendelésének megfelelően köteles szállítani.
4.

Szerződés teljesítése (szállítási feltételek, kellékszavatosság)

4.1 Szállító az 1. számú mellékletben részletezett termékeket az előírt mennyiségben, I. osztályú minőségben a meghatározott időszakok, illetve a Megrendelő rendelése szerint köteles a Megrendelő telephelyeire leszállítani.
4.2 Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy az általa szállítandó termékek a teljesítés időpontjában megfelelnek a Megrendelő által a jogszabályban foglalt követelményeknek. A szállítandó termékeknek (azok
előírásainak, szavatosságának, csomagolásának, szállításának és forgalmazásának) meg kell felelniük az
élelmiszerekkel szemben támasztott jogszabályi követelményeknek, így az élelmiszerekről szóló 2008.
évi XLVI. tv, és végrehajtási rendeletei, a vonatkozó ágazati jogszabályok és a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak.
4.3 A saját készítésű, illetve a viszonteladóként forgalmazott élelmiszerek leszállításakor, a teljes – a vonatkozó jogszabályokban előírt, vagy a gyártó által biztosított – szavatossági idő legalább 80%-ának
fenn kell állnia.
4.4 Szállító a hibás teljesítésért a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően felelősséggel tartozik.
4.5 Szállító az élelmiszereket csomagolva és mérlegelve adja át. A csomagolásnak alkalmasnak kell lennie
arra, hogy a termékek épségét a fuvarozás és a tárolás időtartama alatt megóvja.
4.6 A csomagolt és mérlegelt termékeket a Megrendelő (vagy az általa megbízott személy) a Szállító jelenlétében bruttó súly és darabszám szerint veszi át.
4.7 Megrendelő (vagy az általa megbízott személy) a mennyiségi ellenőrzés még el nem végzett részét,
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valamint a minőségi vizsgálatot a termék jellemzőitől függően köteles haladéktalanul, de legkésőbb az
átvételtől számított 8 nap alatt megkezdeni, és azt a megvizsgáláshoz szükséges idő alatt folyamatosan
elvégezni. A Megrendelő az észlelt minőségi hibát annak felfedezése után a Szállítóval haladéktalanul
közölni, és egyben szavatossági igényét megjelölni köteles.
4.8 Amennyiben a megvizsgált termék nem felel meg a szerződésben meghatározott feltételeknek, a Megrendelő azok átvételét visszautasíthatja, és a Szállító köteles a visszautasított terméket térítésmentesen
kicserélni. Az átvételt követő kifogás esetén a Szállító köteles a terméket saját költségén visszaszállítani és kicserélni. A Megrendelő haladéktalanul köteles értesíteni a Szállítót a minőségi kifogásról.
4.9 Ha valamely termékről az átvételt követő 8. napon túl derül ki (rejtett hiba), hogy az nem felel meg a
szerződésben meghatározott feltételeknek, azt a Felek közösen állapítják meg és a termék kicseréléséről a Szállító haladéktalanul gondoskodik. A Megrendelő jogosult minőségi kifogás esetén a szolgáltatás ellenértékének arányos részét visszatartani.
4.10 Amennyiben a leszállított élelmiszerrel szemben minőségi kifogás merül fel, jegyzőkönyvet kell kiállítani és a termék visszaküldésre kerül. A jegyzőkönyvet mind a Megrendelő, mind a Szállító képviselője aláírja.
Amennyiben 3 hónap alatt 3 alkalommal kerül sor jegyzőkönyv felvételére, úgy a Megrendelő a szerződés rendkívüli felmondására jogosult.
5.

Fizetési feltételek

5.1 Szállító minden egyes megrendelt mennyiség után, az igazolt teljesítést követően jogosult számláját a
Megrendelő felé benyújtani.
5.2 Megrendelő a leszállított és igazolt mennyiség ellenértékét a benyújtott számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással egyenlíti ki. A Megrendelő előleget nem fizet.
5.3 Figyelemmel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvény (Art.) 36/A. § (6) bekezdésében
foglaltakra az Art. 36/A. § (1) bekezdése szerint, a havonta nettó módon számított 200.000 Forintot
meghaladó kifizetéseknél Megrendelő abban az esetben fizethet, ha a Szállító bemutat, átad vagy
megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő
együttes adóigazolást, vagy a Szállító a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói
adatbázisban.
6.

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

6.1 Megrendelőt kötbér illeti meg akkor, ha a Szállító a jelen szerződésben meghatározott feladatait késedelmesen és/vagy hibásan, vagy egyáltalán nem teljesíti. A kötbér a szerződésszegés napján esedékessé válik.
6.2 Szállítónak felróható késedelmes teljesítés esetén a kötbér összege naponta a késedelmesen leszállított
áru értékének 5%-a. Minden megkezdett nap teljes napnak számít.
6.3 Hibás teljesítés esetén a kötbér összege minden egyes hibás teljesített szállítás ellenértékének 5%-a.
6.4 Késedelmes vagy hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a szerződés teljesítése alól.
6.5 Jelen szerződés teljesítésének a Szállító hibájából bekövetkező meghiúsulása esetén Megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult. Szállító a meghiúsulási kötbér érvényességét, a későbbi teljesítés esetén is
elfogadja. A meghiúsulás esetén a meghiúsulási kötbér mértéke 5%, az alapja a meghiúsulással érintett
teljes ellenérték.
6.6 A megrendelő jogosult a meghiúsulást megelőzően felmerült késedelmi kötbért a meghiúsulási kötbér
mellett követelni.
6.7 Megrendelő a Szállító szerződésszegésével okozott kárának megtérítését az erre vonatkozó szabályok
szerint akkor is követelheti, ha a kötbérigényét nem érvényesítette.
6.8 Hibás teljesítés (ha az áru nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, mennyiségi hiány jelentkezik, vagy az áru, szerződéssel elérni kívánt célnak megfelelő felhasználásra nem alkalmas) esetén a
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Megrendelő köteles haladéktalanul jelezni a Szállító felé és követelheti 2 órán belüli minőségileg kifogástalan termékre való kicserélését.
Abban az esetben, ha a Szállító nem tesz eleget a fenti igénynek, a Megrendelő elállhat a szerződéstől
és követelheti a Szállítótól mindazon károk megtérítését, mely Szállító hibás teljesítése következtében
állt elő.
7.

A szerződés megszűnése

7.1 A szerződés a Szerződő Felek részéről történő szerződésszerű teljesítéssel megszűnik. Megszűnik
továbbá a szerződéses Felek egybehangzó nyilatkozatával.
7.2 Felmondás
7.2.1 Megrendelő a szerződést rendkívüli esetben (késedelem vagy hibás teljesítés esetén az előírt póthatáridő, illetve a hibás termék kicserélésére megszabott határidő elmulasztása) azonnali hatállyal felmondhatja.
7.2.2 Szállító a szerződést rendes felmondással nem jogosult megszűntetni.
8.

Egyéb rendelkezések

8.1 A jogosan igénybevett alvállalkozókért a Szállító úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna; alvállalkozó jogosulatlan igénybevétel esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely nélkül nem
következett volna be.
8.2 Szerződő Felek a szerződés időtartama alatt együttműködni kötelesek. A Szállító köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés eredményességét vagy kellő
időre való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Szállító felelős.
8.3 Felek a szállításból eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton kötelesek rendezni; ennek
eredménytelensége esetén alávetik magukat – hatáskörtől függően – a Városi Bíróság vagy a Megyei
Bíróság kizárólagos illetékességének.
8.4 Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Felek a hatályos jogszabályok, különösen a Polgári Törvénykönyv, valamint az élelmiszerek előállítására és kereskedelmi forgalomba hozatalára vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései szerint járnak el.
A Felek kijelentik, hogy jelen szállítási szerződésben írtakat elolvasták, megértették, és mint szerződéses
akaratuknak mindenben megfelelőt, jóváhagyólag – a képviselet szabályainak figyelembevételével – saját
kezűleg aláírták.

Fegyvernek, 2016. március …

……………………………………
Megrendelő

………………………………
Szállító
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Melléklet:
- árulista
- szállítások ütemezése
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Műszaki leírás
1. ajánlati rész: Belvíz munka-, és védőruha
védőkesztyű: Uvex top grade 8300 0,9 mm vastagságú hasított szürke
marhabőr tenyér, mutató és hüvelykujj artéria köröm és ökölcsont
védő, dupla varrással, erős igénybevételre tervezve. Kék sárga csíkos
szövet kézfejen és mandzsettán. Méret 9-10-11.
védőital: tea palackozott 1,5 l
kullancsirtó: kullancsriasztó spray, mely a testre fújható 150 ml

300
300
10

pár
l
db

kasza 70 cm hosszú, vastag pengéjű, nyelezett kivitelben

20

db

lapát 100-as nyelezett kivitelben

20

db

fűkasza

5

db

karos ágvágó vágási átmérő max. 45 mm

20

db

metszőolló vágási átmérő max. 18 mm, egykezes biztonsági záras

20

db

védőkötény

5

db

motorfűrész

1

db

ágvágó adapter

1

db

3. ajánlati rész: Belvíz nagy értékű tárgyi eszközök
Használt karos hidrot rézsűzúzó adapter: MTZ hidrot karos adapter
6m-es gémkinyúlással, 6 bordás kardán kihajtás axiál dugattyús
hidromotorral

1

db

30

db

30

db

póló: S-XXXL méretig
30
bakancs: magas szárú bakancs, színbőr felső rész, antisztatikus, olajálló,
csúszás-biztos, kétrétegű talp, kompozit lábujjvédő átszúrás elleni
rugalmas talplemez mechanikai ártalmak és folyadékok vegyszerek
ellen védő orrborítás. Kiválóan szellőző Cambrelle bélés, szivacsos
bokarész, békanyelv, nedvszívó lélegző anatómiai talpbetét. S3
követelményeknek megfelelő vízállósági és vízgőzáteresztő
tulajdonságok 38-47 méretig.
30

db

2. ajánlati rész: Belvíz kis értékű tárgyi eszközök

4. ajánlati rész: Mezőgazdaság munka-, és védőruha
kabát: 2 az 1-ben mellénnyé alakítható bélelt kabát 220 g/m2 100 %
poliészter belső bélés, levehető ujjakkal, bélelt kapucnival, két zipzáras
és egy hátsó hosszú zsebbel. Rock Pro szürke narancs díszítéssel
nadrág: Rock Pro szürke narancs díszítéssel 245 g/m2 kopásálló
lánckötésű anyag, 60% pamut 40 % poliészter. Egyenes fazon, nagy
szakító szilárdság, testbarát anyagból, eltérő színű zsebfedők
„Bőségránc” karöltő. Méret S-XXXL, 40-62.

pár
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védőkesztyű: Uvex top grade 8300 0,9 mm vastagságú hasított szürke
marhabőr tenyér, mutató és hüvelykujj artéria köröm és ökölcsont
védő, dupla varrással, erős igénybevételre tervezve. Kék sárga csíkos
szövet kézfejen és mandzsettán. Méret 9-10-11.

500

db

védőital: tea palackozott 1,5 l

1000

l

kullancsirtó: kullancsriasztó spray, mely a testre fújható 150 ml

50

db

Gumicsizma 38-47 méretig.

30

db

Esőkabát

30

db

50

db

5. ajánlati rész: Mezőgazdaság kis értékű tárgyi eszközök
Kapa hegesztett, 35 dkg, nyelezett kivitelben

6. ajánlati rész: Mezőgazdaság nagy értékű tárgyi eszközök
tejhűtő 650 literes, vízhűtéses kverőlapátos, duplafalú, benne
hűtőspirál, 380 Voltos kivitelű
1
Használt mobil fejőgép: Kurtsan mobil sajtáros fejőgép, 30 literes
roszdamentes acél sajtár, Bartech szabályozható pulzátor, 180 liter/perc 70-es vacuum szivattyú, extra tartós cserélhető grafitlapát,
szélessége 70 mm
1
Használt szerves trágyaszóró: Fortschritt T-088 vagy azzal egyenértékű
84 kW teljesítmény, 114 LE, 90 bar nyomás, pótkocsi tömege
adapterrel 3940 kg, 540 1/min fordulatszáma, 35 mm átmérő, 6db
borda, 9,17 t teherbírás, 4 db szóróhenger, 410 1/min fordulatszám
1

db

db

db

7. ajánlati rész: Mezőgazdaság beruházási költségek
műtrágya (pétisó)

8

t

növényvédőszer (laudis)

40

l

növényvédőszer (express+trend)

5

cs

növényvédőszer (fendona)

4

l

napraforgó vetőmag

5

zsák

kukorica vetőmag

19

zsák

búza vetőmag

1

t

lucerna vetőmag

74

kg
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8. rész: Helyi sajátosság munka-, és védőruha
védőkesztyű: Uvex top grade 8300 0,9 mm vastagságú hasított szürke
marhabőr tenyér, mutató és hüvelykujj artéria köröm és ökölcsont
védő, dupla varrással, erős igénybevételre tervezve. Kék sárga csíkos
szövet kézfejen és mandzsettán. Méret 9-10-11.

300

pár

védőital: tea palackozott 1,5 l

300

l

cement

1328

q

zúzott kő

792

t

0-4 kavics

464

m3

1-2 kavics

100

m3

4-8 kavics

200

m3

rönk (nyárfa)

20

m3

gyártóraklap

100

db

10. rész: Közút munka-, és védőruha
védőkesztyű: Uvex top grade 8300 0,9 mm vastagságú hasított szürke
marhabőr tenyér, mutató és hüvelykujj artéria köröm és ökölcsont
védő, dupla varrással, erős igénybevételre tervezve. Kék sárga csíkos
szövet kézfejen és mandzsettán. Méret 9-10-11.

300

pár

védőital: tea palackozott 1,5 l

501

l

kullancsirtó: kullancsriasztó spray, mely a testre fújható 150 ml

20

db

lapát 100-as nyelezett kivitelben

20

db

talicska

10

db

450

t

9. rész: Helyi sajátosság beruházási költségek

11. rész: Közút kis értékű tárgyi eszköz

12. rész: Közút beruházási költségek
aszfalt AB 11 felületi záróréteg
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