
Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i
ülésének jegyzőkönyvéből:

194/2011.(XI.24.) sz. önkormányzati határozat:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítására

1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az előterjesztést megtárgyalta
és a 2011. január hó 27-én 22/2011. (I.27.) számon elfogadott Közbeszerzési Szabályzatát
az alábbiak szerint módosítja:

1.) Közbeszerzési Szabályzat II. FEJEZET - Általános rendelkezések, alapelvek 6)
bekezdése az alábbiakkal egészül ki:

A közbeszerzéssel kapcsolatos valamennyi dokumentumot az eljárás lezárását illetve a
szerződés teljesítését követő öt évig meg kell őrizni. Ha a közbeszerzéssel
kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, az iratokat annak jogerős befejezéséig, de
legalább az említett öt évig kell megőrizni.

2.) Közbeszerzési Szabályzat III. FEJEZET - A Közbeszerzési Bírálóbizottság 2)
bekezdése a d) pontban foglaltakkal egészül ki:

2) A bírálóbizottság állandó tagjai:
a) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata közbeszerzési referens (mint a

bírálóbizottság elnöke)
b) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal pénzügyi

szervezője
c) Közbeszerzés tárgya szerinti Illetékes ügyintéző
d) Fegyvernek Nagyközség Polgármestere által felkért jogász szakember

3.) Közbeszerzési Szabályzat III. FEJEZET - A Közbeszerzési Bírálóbizottság - 3)
bekezdése az alábbiak szerint módosul:

3) A bírálóbizottság további tagjai
a) Szükség szerint a polgármester által delegált, a közbeszerzés tárgyának

megfelelő szakértelemmel rendelkező további személyek
b) amennyiben az eljárás hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonásával valósul

meg úgy a közbeszerzési tanácsadó, aki ellátja a közbeszerzési bizottság elnöki
feladatait.

4.) Közbeszerzési Szabályzat IX. FEJEZET - A tárgyalásos eljárás lefolytatásának
szabályai - 4) bekezdése a c) pontban foglaltakkal egészül ki:

4) A polgármester a tárgyalás lefolytatásával megbízhatja:
a) a képviselő-testület bizottságát
b) a bírálóbizottságot.
c) amennyiben az eljárás hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonásával valósul

meg úgy a közbeszerzési tanácsadót

5.) Közbeszerzési Szabályzat 1. sz. függeléke - A közbeszerzésekről szóló törvény és a
kapcsolódó jogszabályok - az alábbiakkal egészül ki:



4/2011. (I.28.) Korm. rendelet a 2007-2013 programozási időszakban az Európai
Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból
származó támogatások felhasználásának rendjéről

Az 1. számú függelék-hivatkozás a Közbeszerzési Szabályzat II. FEJEZET - Általános
rendelkezések, alapelvek 8) - 9) bekezdéseiben feltüntetésre kerül, így azok az
alábbiak szerint módosulnak:

8) A közbeszerzési eljárások értékhatárait a szabályzat 1. számú függeléke
tartalmazza. Az értékhatárokban bekövetkező változásokat a közbeszerzési referens
haladéktalanul átvezeti a szabályzat függelékén.

9) A közbeszerzéshez kapcsolódó jogszabályokat a szabályzat 1. számú függeléke
tartalmazza.

6.) Közbeszerzési Szabályzat 4. sz. függelék 4) bekezdése - Általános
Összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat a Képviselőtestület tagjai számára - az
alábbiak szerint módosul:

(4) Ha az ajánlatkérő nevében valamely személy tulajdonosi jogokat gyakorol érdekelt
gazdálkodó szervezetben, az ajánlatkérő nevében e személy vagy hozzátartozója nem
járhat el a felhívás és a dokumentáció elkészítése során vagy az eljárás más
szakaszában, kivéve, ha az érdekelt gazdálkodó szervezet írásban nyilatkozik, hogy az
eljárásban nem vesz részt ajánlattevőként, alvállalkozóként vagy erőforrást nyújtó
szervezetként. Ezt a szabályt kell megfelelően alkalmazni az ajánlatkérő vezető
tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja vagy hozzátartozója tekintetében, ha
az érdekelt gazdálkodó szervezetben az ajánlatkérő rendelkezik tulajdoni
részesedéssel.

2. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a 22/2011. (I.27.) számon
elfogadott Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának további
szövegezése változatlan formában hatályos.

Erről értesül:
1.)Tatár László polgármester
2.)Buzás Istvánné dr. jegyző
3.)Képviselőtestület tagjai
4.)Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
5.)Nardai Dániel, közbeszerzési referens
6.)Temesváriné Bozsó Ágnes, pénzügyi vezető
7.)Irattár

Kmft.
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Kivonat hiteléül:
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