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Szabélyzat ce'lja:
A szabélyzat célja, hogy meghatérozza a
Gyulai Kiiziizemi Nonprofit Korlétoh felelésségt’x
Térsaség (tovébbiakban: Térsaszig) a Kézbeszerzésekrél szélé 2015. évi CXLIII.
tbrvényben (tovébbiakban: Kbt.) megallapitott, nemzeti kéizbeszerzési érte'khatért el nem
e'r6 beszerze’seinek

Ieljes

kb'rL'i

szabélyait.

folyamatainak étléthatéségét, nyilvénosségét,
kéltségek elvének érvényesfilését.

ezéltal
tovébbé

biztositva
az

a

Tarsasag beszerzési

ellétésbiztonség

és

a

legkisebb

Szabélyzat hatélya:
2.1.

Idt’ibeli

hatély:
szaba’lyzat a vizikézmfi—szolgéltatésrél 52616 2011. évi CCIX szamu
t6rvényben (tovébbiakban: Vksztv.) eléinaknak megfeleléen a Magyar Energetikai
és Kézmfi-szabélyozési Hivatal (tovébbiakban:
Hivatal) jévéhagyé hatérozaténak
jogerére emelkedése’vel lép hatélyba hatérozatlan idére.
Jelen

2.2.

Személyi hatély:
szabélyzat személyi hatélya kiterj ed

Jelen
2.3.

Térgyi hatély:
J elen szabélyzat térgyi hatélya
kiterjed
a mindenkor
hatélyos Kbt. hatélya alé.

a

Tzirsaség valamennyi munkavz'illaléjéra.

minden

olyan beszerzésre, mely nem tanozik

Ertelmezé rendelkezések:
3.1.

Beszerzés:

Térsaség tevékenységével fisszefiigge’sben felmerfilé érubeszerzési.
beruha'zési, szolgéltatés megrendelési i gények megvalésulésa.
3.2.

Beszerzésieljérés:
Lebonyolité élLaI lefolytatot‘t egyszerfisitett
eljérés utjén tbne’né

3.3.

Ajénlattevt’i:
Aki az ajénlattételi

3.4.

Ajénlatkért')’:
Térsaség

3.5.

pfintést hozé:
Ugyvezeté

3.6.

eljéra's fitjén.

vagy verseny

beszerzés.

felhivés

vagy éltalénos

alapjén aj énlatot

tesz.

helyettese.

Lebonyolité
Beszerzések

lebonyolitéséért

Versenyelj érés esetében
3.7.

beszerzési

épitési

a

felelés

Beszcrzési

munkavéllalé,

akit

a

Déntést hozé

jelél

ki.

Bizottség.

BeszerzésiBizottség
Versenyeljérés

keretében

megvalésulc’) beszerzési figyletet lebonyolité Iegala’bb
Bizottseig tagjait, a D6ntést hozé jeléli ki.

3 fés

szakmai csoport. A Beszerzési
3.8.

Keretszerzb’dés:
A szerzc’idé felek kézti Iartés

Térsaség

a

szerzédésben

jogviszonw szabélyozé szerzédés, amely alapjén

régziten felte’telek

mellett, x’isszatéréen

vagy

a

tiibb

ncucum

3mm“) lat

alkalommal

sajét déntése alapjén jogosult

megrendelésére.

A

szolgéltatés igénybevételére, illetve

éru

Térsaség folyamatosan ismétlédc’i.

beszerzései sorén keretszerzédések
3.9.

a

megkéle’sére

vagy tébbszc'ir e16fordulé
térekszik.

Beszerzés értéke
A beszerze’s

AFA

ne'lkfil szémitott

cllenértéke, mely magéban foglalja a jémlékos
kéltségeket (vém, illeték, széllitési kéltség. 5th.). A beszerzési folyamat elején a
beszerzés érte’ke becsfilt érték, ami piackutatést kévetéen elékalkuléciéval.
vagy

marketingtéjékozédéssal megkb‘zelitheté pomosségfi adatot ad. A beszerzés becsfilt
értékének alapja Iehet a beszerzés térgyéra korébban kéttjn szerzédésben
megadott
ellenszolgéltatés aktualizélt ésszege.
3.10. Beszerzési terv:
A

Térsaség
kéltségterv.

fizleti

tervén

alapulé,

a

beszerzési

tevékenységet meghatérozé

3.11. Havéria:

Olyan természeti csapés vagy emberi tevékenység okozta hinelen esemény
(robbanés. kézfiti baleset 5th.). mely a lakosségot és a kéjrnyezetet veszélyezteté
szfikségéllapol kialakulését eredményezi. Vizikézmfi-rendszerek esetén kifejezetten
ilyenek a jelentésnek minésfilé csétijrés. a vizbézist elére nem léthaté médon
vesze’lyezteté éradés. a Vizbézis mérgezb’désének lehetésége. stb.
4.

Alapelvek
4.1.

A beszerzési

Minden

folyamat fitléthatéségénak elve :
Ajénlattevének joga van az Ajénlatkéré

valamennyi
4.2.

informécibhoz és dokumentumhoz

éltal rendelkeze’sre bocsétott

azonos

feltételekkel hozzéfe’mi

A

piaci verseny érvényesiilésének és tisztaségénak elve:
Térsaség a beszerzésekkel kapcsolatos d6nte’si jogét. igy kfilénésen az Ajénlati
felhivés feltételeinek utélagos médositését, az ajénlat Visszavonését a
jelen
Szabélyzat keretei kézétt gyakorolhatja. A Térsaség az Ajénlati felhivés kézzététele
uta'n. illetve Zértkéirfi Verseny kiirésa esetén azt kdvetéen.
hogy a Versenyre
vonatkozé felhivést a meghivottakkal kbzélték, a
meghirdetett ajénlati feltételeket
és
nézve
kfitelezének tartja. az elére nyilvénosségra hozott
tiszteletben,
magéra
ajénlati szabélyokat betartja, és biztositja az ajénlat kiiréséval, tovébbé értékelésével
kapcsolatos déntési folyamat tisztaségét. Az Ajénlanevé barmely, az Ajénlati
felhivés vagy a jelen Szaba'lyzat hata'lya alé esé magatanéséval
vagy cselekme’nye’vel
a felhivés
szabélyait maga’ra ne'zve kételezének fogadja 61. A Térsaség a beszerzési
eljérésokban valamennyi Aja’nlattevé széméra egyenlé’) ese’ly‘t biztosit az ajénlat
megtétcle’hez.
A

4.3.

Az

A

ajénlatok fisszehasonlithatéségénak

Térsaség

minden beszerzési

eljérésban

elve

:

kételezéen

megadja

azt a

me’rtékegyse’get,

dsszessége’ben legelényfisebb bira’lati szempont esetében az fisszes résszempontot
amely alapjén az Ajénlattevék ajénlataikat megtehetik, illetve amely alapjén azokat
objektiv médon 6ssze lehet hasonlitani.
a

-

-

4.4.

A

vizikiizmfi-szolgéltaté

A Vksztv.

nemzeti

hosszfi tévt’l

preambuluméban foglaltak

vizikfizmii—vagyon

fenntarthatéségénak
szerint

védelme.

a

a

Térsaség

elve

beszerzési

Vizikézmfi—szolgéltatés

eljérésaiban

a

fenntarthaté

DCaLCI'LCbl

DA‘AD‘dlylm

fejlédésének teljesiilése.

az

ivéviz

kincs kiméletét

szolgélé

célok

éltalénos

alapelvként érvényesfilnek.
4.5.

A
A

tiirvényesség elve:
Térsaség a jelen szabélyzatban megfogalmazottakat

rendeltete’sszerfien. és

jéhiszemfien

-

a

mindenkori

azok

céljaival ésszhangban,
hatélyos jogszabélyok alapjén
-

gyakorolja.
4.6.

A likviditési

megfeleléség

elve:

Bérmilyen eszkéz, éru. épitési beruhézés vagy szolgéltatés beszerzésére
eljérés sorén figyelemmel kell lenni a Térsaség aktuélis e's Vérhaté
helyzetére.
5.

vonatkozé
likviditési

Osszeférhetetlenségiszabélyok:
5.1.

A

térsaség

munkavéllaléi

lobby tevékenységének

tilalma

A

Térsaszig megtiltja, hogy bérmely munkavéllalé a beszerze’sek sorén bérmelyik
Ajénlattevé') érdekében eljérjon, a beszerzéssel kapcsolatos di‘mtést befolyésolja.
5.2.

Kiizvetlen vagy kiizvetet‘t érdekeltség fogalmz'mak
meghatérozésa
A kézvetlen vagy kézvetett érdekeltség akkor an fenn, ha a beszerzési
eljérés
lefolytatéséra befolya’ssal biré munkavéllalé vagy annak kézeli hozzétanozdja az

Ajénlanevé (véllalkozé. alvéllalkozé. besza’llité) tulajdonosa. tiszIségviseléje,
vezetéje. illetve olyan gazdélkodé szervezet. véllalkozés tulajdonosa. tisztségviseléje
vagy vezetéje. amely Ajénlattevc’ire személyi vagy gazdaségi befolyéssal bir.
5.3.

Kiizvetlen vagy kiizvetett érdekeltség fennéllésénak tiltésa
a munkavéllalé
tevékenységével. ha sajét maga vagy
illetve szakmai irémyitésa alé tartozé szervezeti

Osszeférhetetlen

a vezetéi,
egyse’g dolgozéi olyan
Ajénlanévével kerfilnek hivatalos kapcsolatba, mely Ajénlattevé a munkavéllalé
vagy egy kézeli hozzétartozéja kézvetlen vagy kézvetett érdekeltségébe tanozik. E
szempontbél hivatalos kapcsolatnak minésfil az ajénlatkérésnél. a szerzédéskétés
folyamatéban, a munka kiadéséban. mfiszaki ellenérzésében. étve'telében,
igazoléséban. szémlakifizete’s engedélyezésében, tovébbé a szerzc’Sde’s teljesitése’ben

valé részvétel.

6.

A beszerzési terv
6.1.

A beszerzési terv elékészitése

Tarsaség a térgyévre vonatkozé beszerzéseirél beszerze’si
(II. 27.) Korm. rendelet a vizikfizmfi-szolgéltatésrél 52616

tervet

ke’szit

az

58/2013.

2011. évi CCIX. t6rvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtésérél (tovébbiakban Vhr.) 94/B. § (3)—(4)
bekezdéscinek megfelelé Lanalommal.
A beszerzési terv térgyév mércius 31.
napjéig Iénéné (isszeéllitésa. évkézben tdrte'nc'i
médositésa fékbnyvelé feladata.
A beszerzési tervben a 2.000.000 Ft értékhatén
beszerzéseket kell

meghaladt’)

szerepelte’mi.
6.2.

A beszerzési terv

jévéhagyésa

A beszerzési tervet

az

figwezeté igazgaté fogadja e].

Drucucu

manmym

AZ fizleti terv

taggyfilés éltali jévéhagyéséig a napi fizemszerfi mfikéde’ssel és a napi
ugyviteli teve’kenyse’ggel Gssze nem filggé beszerzés csak Déntést hozc’) altal hozott
déntéssel hajthaté végre.
6.3.

A beszerzési terv médositésa

A beszerzési tervben
tervet ki kell

7.

nem

A beszerzések szerinti
a.

Beszerzés
Felelés:

esetén

a

beszerzési

egésziteni.

A beszerzésekben résztvevt'ik
7.1.

szereplé beszerzési igény felmerfilése

felelésségi rendje

részfeladatok,

meginditéséra vonatkozc’)

felelésfik

déntési javaslat elékészitése

Lebonyoh'té

Beszerzés

meginditéséra

vonatkozé déntés

Felelés: Déntésthozé
.

Ajénlattételi felhivés ésszeéllitésa
Felelés: Lebonyolité
Ajénlattevék ajénlattételre
Felelés: Lebonyolitc’)

tfjrte'né felkére’se

Ajénlatok felbontésa
Felelés: Lebonyolité
Ajénlatok értékelése, hiénypétlés

.

Felelés:

Lebonyolité

Eljérést

lezéré déntési

Felelés:

Lebonyolité

Eljérést

lezérc') déntés

javaslat eléke’szitése

Felelés: Déntést hozé

Ajénlanevék téjékoztata’sa Aj émlatke'ré
Felelés:
.

dénte'srél

Lebonyolité

Szerzédés eléke’szitése
Felelés:

Lebonyoll’té

Szerzédés aléirésa
Felelés: Déntést hozé

A beszerze’sekkel
Felelc’is:
7.2.

kapcsolatban keletkezett dokumentumok megérze’se

Lebonyolité (lésd.

14.

pom)

A beszerzésekben résztvevt'ik
felelt’issége
J elen szabélyzat keretein belfil az abban

meghatz’nozott felelésségi kérfikben minden
fegyelmi—, kzirtéritési-, munkajogi— és bfintetéjogi felelésséggel
tartozik. A jelen szabélyzat rendelkezéseinek
megsértése fegyelmi vétségnek
minésfil. és fegyelmi eljérés meginditését vonhatja maga utzin.
érintett munkavéllalé

8.

Ertékhatérok:
8.1.

Eljérésmentes beszerzés:
Netté 2.000.000

Ft-ig

DraLCI’LUM

3L‘dnal)La|

8.2.

Egyszerl’isitett beszerzési eljérés:
Netté 2.000.001 Ft és 7.999.999 Ft kézétt

8.3.

Versenyeljérés l’ltjzin
Netté

8.000.000

Ft

tiirténé' beszerzés:

és

a

kézbeszerzési

érte'khatér

kézétt

8.4.

a

figyelembevételével
8.4.

Kiizbeszerzés
>

litjain

tiirténé beszerzés:

Vizikéjzmfi-szolgéltatési
érubeszerzés és

-

i

feladatok ellétésa soran:

szolgéltatés esetében:

épitési bemhézés

—

esetében:

egyéb feladatok ellétésa sorén:
érubeszerzés és szolgéltatés
épitési beruhézés esetében:
—

AZ

Netto’ 50 millié forimtél
Netté 100 millié forintto’l

esetében:

—

8.5.

pont

Netti) 15 millié forintto’l

Netté 25 millic’) forinttél

egybeszémitési k6telezettség

Ta'Isaség szervezeti egységeinek azonos, vagy hasonlé térgyfi beszerzéseit egybe kel]
szémitani, amelyekkel kapcsolatban a beszerzési igény egy naptéri évben,
vagy az
adott szerzédés hatélya alatt merfil fel.
8.6.

A részekre bontzis tilalma

Tilos

az

értékhatérra vonatkozo’ rendelkezések

részekre bontani.

9.

Altalénos
9.1.

a

beszerzést

rendelkezések

Beszerzés

Bérmely

kezdeményezése
egység vezetéje beszerzést kezdeményezhet, amennyiben
egységénél beszerzési igény merfil fel.

szervezeti

szervezeti

9.2.

mcgkerfilése ce'ljébél

Beszerzési
Beszerzési

eljérés meginditésa
eljérés meginditéséra

vonatkozé javaslatot a Lebonyolitésra kijelélt
munkavéllalé késziti 616. A Beszerzési eljérés megindl’téséra vonatkozé
javaslatnak
tartalmaznia kell:

9.3.

‘r

a

beszerzés

'r

a

becsfilt

'r‘

a

'r

a

'P

a

"r

Lebonyolité megnevezését (lésd:

szerzédés hatélyét, vagy a teljesités hatéridejét;
felkén Ajénlattevéket (név, cim, email cim, telefonszém,

A birélati
a.

térgyét;

értéket;
beszerzési eljérés tipusét;

3.6.

kapcsolattarté);

pom);

szempontok meghatz’u‘ozésa

Ajémlatkéré

az ajz’mlatte’teli felhivésban elére
meghata’rozza.
felhivésban megadon felte’teleknek megfelelé ajénlatokat a

hogy az ajénlattételi
legalacsonyabb ér,
vagy az fisszességében legelényijsebb ajénlat szempontja alapjén
birélja 61.
b. Amennyiben Ajénlatkéré az
ésszességében legelényésebb ajénlatot kivénja
kivélasztani, az ajénlattételi felhivésban kételes meghatérozni a2 ésszességében
legelényésebb aj énlat megite’lésére szolgélé részszempontokat.
9.4.

Ajzinlatkérés

Dcucural

)LdD'dl)L‘dA

Amennyiben Ajz’mlattevé szerepel a Térsaség altal fenmarton integrélt minése’ge’s kémyezetiranyitasi rendszer kerete’ben vezeten mindsiten
beszéllitéi.
alvéllalkozéi listéban. ligy ajénlat csak olyan Ajainlanevétél kérheté, aki abban

a.

legalébb étlagos
b.

minésitést

kaponl

Ajénlattételi felhivés kfildése esetén
a2 ajénlatkérés térténhet
postai 1'1t0n, fax litja'n, e-mail cimen keresztfil, illetve
étve’tel
személyes
L'ltjén.
ha a beszerzés térgyénak egyértelmfi e's kfizértheté
meghatérozasa szfikségesse’
tesz
meghatérozott gya’rtményu. eredetfi. Iipusfi dologra. eljérésra,
tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy Ve’djegyre valé hivatkozést, a
felhivésnak tartalmaznia kell, hogy a megneveze’s csak a
térgy jellegének
—

—

egyértelmii meghatérozzisa érdekében téirte’nt.

és

Aj énlatke’rc’j

azzal

egyenéne’kfi

terméket

—

elfogad.
Ajénlatkéré elvérésainak tiszta’zésa
rbgziteni

kell

a2

érdeke'ben az ajémlatte’teli felhivésban
adon beszerzésre vonatkozé szerzéde’ses
feltételeket, vagy az

ajénlattételi felhivéshoz szerzédés
9.5.

tervezetet kell csatolni.

Ajénlattételi hatéridé
Ajénlattételi

a.

felhivés

kfildése

meghatérozni. hogy megfelelé
azonban
—

-

b. A2

esetén

idétartam

hatélrozhaté meg
egyszerfisiten beszerzési eljérés esetén
napjétél szémitott hérom napnél,

ajénlattételi hatéridét figy kell
élljon rendelkezésre az ajénlanételhez,
az

nem

az

ajénlattételi

felhivés

megkfildésének

versenyeljérés utjan ténéné beszerze’s esetén az ajénlatte’teli felhivés
megkfildésének napj étél szémitott 6t napnél r6videbb idétartamban.
a.

pontban

eléirtnél révidebb hatéridével csak abban

az

esetben indithaté

beszerzés, amennyiben annak kivételesen kedvezé felte'telei csak révid ideig
éllnak fenn, és az a. pom szerinti hatéridé alkalmazésa esete’n a beszerze's

meghifisulna, melynek indokoltségét dokumentélni szfikséges.
9.6.

Az
3.

aj énlatok benylijtzisa
AZ

ajénlatoknak egyszerfisitett beszerzési eljérés esetén postai fiton, személyesen
boritékban, vagy elektronikus uton (fax, e-mail), versenyeljérés
Iérténé
beszerze’si
L'ltjén
eljérés esetén postai fiton, vagy személyesen kézbesitve
zért boritékban az ajénlattételi hataridéig be kell érkeznifik
Aja'nlatke’rc") megadon
elérhetéségeire.
kézbesitve zért

b. A

személyesen ke’zbesiten ajénlatokat a fenti
munkanapokon munkaidében kell benyujtani.

c.

az

ajénlattételi idészakban

A

postén feladott ajz'mlatokat Ajanlatke'ré csak akkor tekinti hatéridén belfil
benylijtottnak, amennyiben azt az ajénlattételi felhivésban megjelélt cimen az
aja’nlattételi hatéridéig kézhez kapj a.

(1. AZ

ajénlat postai

beleértve
e.

cimen

a

A borite'kot

{non Ibrtént’i elkulde’sébél szérmazé

hatéridén nili beérkezést is

-

valamennyi kockézaI

-

Ajémlattevét terheli.

..Aj2’mla1! A hatairidé lejértéig felbontani Tilos“ felirattal kell ellétni.
Ajénlatkéré a felirat nélkfil benylijtott ajénlatok esetleges elkeveredéséén. vagy
ajénlatte'teli hatéridé elétti felbontéséért nem véllal felelésséget.
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f. Az elektronikus 1'1t0n (fax. e-mail) megkfildém ajénlatokal
tekinti hatéridén belfil benyfijtottnak. amennyiben az

Ajénlatke’ré csak akkor
ajénlat Ieljes terjedelme’ben
megadott elektronikus elérhetése’gére az ajénlattételi hatéridéig mege’rkezik.

g. A

megadon hatéridé
nyilvénitja.

9.7.

uta’n

beérkezett

ajénlatot Ajénlatke’ré éwénytelennek

Aj énlatok felbontésa
Az

a.

ajénlatok felbontését. c. pont szerinti tartalménak ismertetését
lejérténak idépontjéban kell megkezdeni.

az

hatéridé')
b. AZ

ajz’mlatok felbomésénél Ajénlatke’ré. Ajénlattevék,
meghivott személyek lehetnek jelen.
AZ

0.

ajénlatok felbontésakor ismertetni

azokat

alapjén

kell
fébb. szémszerfisitheté’) adatokat,
értékelésre keriilnek.

a

d. Az

ajénlatok felbontésérél
jegyzékénywet ke'szit.

9.8.

Az

es

Aj énlattétel érvényesse’gére

Amennyiben

a c.

valamint

ajzinlatteteli
az

éltaluk

Ajémlattevék nevét. cimét. valamint
amelyek az értékele’si szempontok

pont szerinti adatok ismertetése’rél

vonatkozé filtalénos

Ajanlatkéré

szabélyok

ajénlattételi felhivés méskent nem rendelkezik Ajénlanevé egy
eljérésban egy ajénlatot adhat. vagy 6néllé Ajénlattevéke’m. vagy
kézés Ajénlattevé tagjaként. Ugyanazon beszerze’si
eljérésban az 6néllé
Ajénlattevékénl. vagy kézés Ajénlattevé tagjake’m ajénlatot benyl’ljtc’) Aja'nlattevé
nem lehet més
Ajénlanevé alva'llalkozéja. illetve egy beszerzési eljérésban
ajénlatoI tevé kijzés Ajénlanevék kézfil csak egy kbzés Aja’Lnlanevének lehet a

a.

az

adott beszerzési

tagla.
b. A kézés

Ajénlanevé Iagjainak felelc’isse’ge egyetemleges a beszerze’si eljérés,
szerzédéskéte’s sorz’m. A kézés Ajénlanevé tagjainak ajénlatukhoz
csatolniuk kell egyfit‘tmfikéde’si megéllapodésukat,
amely régziti
a kézés Ajénlattevé
képviseléje’nek személyét.
a
beszerzési eljéréssal, illetve az annak alapjén le’trejéjvé szerzéde’ssel
kapcsolatban a kbzés Ajénlanevc’j tagj ainak egyetemleges felelésségét.
egyetemleges felelésség véllalésukat a beszerzési eljérés alapjén létrejévé
illetve

a

-

—

—

szerzédés

9.9.

Az
a.

ajénlatok
Az

teljesfile’sére. illetve

az

esetlegesen okozon kérokra Vonatkozéan.

elbirélésa

ajénlatok elbirélésa

sorén meg kell vizsgélni, hogy az ajénlatok az ajénlattételi
meghatérozott feltételeknek megfelelnek-e, meg kel] éllapitani, hogy
mely ajénlat érvénytelen, illetve mely Ajémlanevét kell a beszerzési eljérésbél
felhivésban

kizérni.

b.

Ajénlatke’rc”) nem kételes Ajénlattevé’) ajénlatét elfogadni, tovébbé megilleti a2 a
jog, hogy a beszerzési eljérést eredménytelennek nyilvénitsa. Ajénlatkérc") a
déntését nem kételes megindokolni. Ezen jogét
Ajénlatkéré az ajénlatte’teli
felhivésban kételes kikétni.

c.

Térsasa'g fenntartja magénak a jogot, hogy Ajénlattevékkel a beszerzési eljérés
ajénlatte’teli szakasza’ban térgyaljon a beszerze's mennyiségérél. érte'ke’rél.
altemativ ajénlatokat kérjen be,
vagy bérmely més olyan dologban egyeztessen

unusual

DAHD‘dI}La|

valamennyi Ajénlattevével, amely a Térsaség érdekeinek érvényesiilését jobban
szolgz’ilja. E Lérgyalésokra minden érvényes ajénlatot tevét meg kell hivni. és a
meghivasra megjelentekkel egyfitt lehet térgyalni. A térgyalésrél Ajénlatkéré
jegyzékénp’et ke’szit. amelyet a térgyaléstél szémitott hérom munkanapon belfil
megkiild

9.10.

minden

Ajénlattevének.

Hiénypétlés
Az ésszes

a.

Aja’nlattevé

széméra

azonos

feltételekkel

a

biztosithaté.
b. A

hiénypétlés

egyidejfi

esete'n

A

a.

a

Aja’lnlattevfi

megfelelének

listéban jobb

Ajénlanevé
pétlandé hiényokat.

ajénlatokat
Ta’rsaség

a

e’rte’kelési

az

éltal

rendszer keretében
minésitést kapott.

Ajénlatke’ré jogészénak jelenlétében
vagy

az

részére

a

tébbi

Eljérzist
AZ

fenntarton
minésitett

sorsolést kell

integrélt
beszéllitéi.

tartani, ha

fisszessége’ben legelénytisebb ajénlat szempontja

a

‘,
Y

Y
V
‘7

Y
‘7

9.13.

és

minéség-

alvéllalkozéi

legalacsonyabb

szerinti médszenel és
vagy

ér
a

azonos

lezéré dtintés

ajénlatok

elbirélész’mak

befejezésekor Lebonyoliténak déntési javaslatot
aja’nlatokrél.
javaslatnak tanalmaznia kell legalébb:
a beszerzés
megnevezését;
a2
Aj énlattevék neve’t és székhelyét;
az ajémlatoknak a2 értékelésre kerfilé fébb. szémszerfisitheté
adatait;
az ajénlatok
érvényességére vonatkozé megéllapitést;
az ajénlatok értékelését, és 65szesitését;
a kizérésra javasolt
Ajénlattevék megnevezését (adott esetben);
a legkedvezébb
émlatot
add Ajénlattevére vonatkozé javaslatot;
aj

ke’sziteni

a

szempontok szerint kell énékelni.

b) pont figyelembevételével (Iébb ajénlat azonos ésszegfi.
fisszpontszémfi) a legkedvezébb ajénlat nem hata'rozhaté meg.
9.12.

Ajémlattevé’)

megkiildeni, megjelélve

kivélasztésa

talélt

Ajémlattevét aki
kémyezetirényitési
c.

vonatkozé felkérést

énesitése mellett kell

hatéridc'it. tovébbé
9.11. A nyertes

hiénypétlésra

a

hiénypétlés lehetésége

kell

A d6ntési

az

Téjékoztatés Ajénlatkért')’

diintéseirfil

A déntést kiivetéen hérom

munkanapon beliil postai fiton. fax utjén, illetve e-mail
téjékoztatni kell Ajémlanevéket a beszerzési eljérés eredményérél.
esetben Ajémlanevét ajénlaténak érvénytelenne’
nyilvénitészirél.

cimen keresztfil
illetve adott

10. Az egyes beszerzések
10.1. Az
a.

lefolytatéséra vonatkozé részletszabélyok

eljzirésmentes

beszerzés

Amennyiben a beszerzés értéke nem haladja meg
beszerzési eljzirés lefolytatésa nem szfikséges.

a

2.000.000 Ft-ot,

figy

kfilén
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b. Az

eljérésmentes beszerzés esetén a beszerzési igényt Térsasa'gnél rendszeresitett
megrendelé témbbe beirva kell Dénte'st hozé fele’ elbterjeszteni. vagy a beszerze’st
irésbeli kételezettség véllalés utén lehet
megvalésitani (megrendelés. vagy
szerzédés).

c.

Kizarélagos forgalmazé,
beszerzést

kizérélagos szerviz. képviselet

vagy

esetében

a

eljérzismentes beszerzésként

értéke’tél. Ebben

kell kezelni, fiiggetlenfil annak beszerzési
esetben dokumentélni kell a
forgalmazé, szerviz, vagy

az

képviselet kizérélagosségi nyilatkozatét.
10.2.

Egyszerl'isitett
Lebonyolité az
a.

beszerzési

eljérés

alébbiak szerint szerezhet, illetve kérhet

ajénlatot Ajénlanevéktc’il:

Lebonyolité piackutatést Végez, melynek sorén ige’nybe veheti az alkalmasnak
itélt Ajénlattevék (legalébb 2 Ajénlanevc'i)
nyilvénosan kézzétett arait. felte’teleit
(ezek lehetnek: Ajénlattevc") honlapjai. a’rkatalégusai, hirdete’sei. téje’koztaté
jellegfi érajénlatai).
chonyolité kételcs az igy beszerzett ajénlatokat dokumentélni.
Amennyiben arra esélyt lét Lebonyolité megkisérelhet térgyalésok fitjén a
meghirdetettnél kedvezbbb arat elémi. melynek eredme’nye’t kételes
dokumentélni.

b.

Lebonyolité ajénlatte’teli felhiva’st kuld Ajénlanevék
felhivést

c.

legalébb

Lebonyoh'té
illetve ke'r

d.

az

1.

szabadon

sz.

szziméra. AZ ajénlatte’teli
melle’klet szerinti tartalommal kell elkésziteni.

vélaszthat, hogy

az

a) vagy

a

b) pom szerint

be,

szerez

érajénlatot.

Ajénlatot Iegalébb

kem’j

Ajénlattevétél

kell bekémi. illetve beszerezni.

10.3. V ersenyeljérés

Lebonyoh'té
a.

az

litjéu tiirtém')’ beszenés
alébbiak szerint kérhet aj énlatot

Ajénlattevéktél:

Lebonyolité ajénlane’teli felhl’vast kfild Aja'mlattevék széméra.
Az ajénlatte’teli felhivést
legalébb 212 2. 52. melléklet szerinti tartalommal

kell

elkésziteni.

b.

Ajénlatot legalébb hérom Ajénlattevétbl

kell

bekérni,

illetve beszerezni.

10.4. Kfizbeszerzés
a.

A kézbeszerzésekre

b.

Térsaség kézbeszerzéseit vélaszta’sa szerint
Gyula Véros énkormzinyzaténak kézbeszerzési szabailyzata (3.

a

Kbt. rendelkezéseit kell alkalmazni.

—

—

vagy
az adott beszerzésre
tartalml'l

11. Elére

nem

Az elére

léthaté

nem

meghatérozott, a Kbt.
szabélyzat alapjén bonyolitja le.

A

lathaté jelentés, vagy kézvetlen

a

§ (1) bekezdésnek megfelelé

kérveszély,

élet- vagy

balesetveszély,

illetve

szfikséges beszerzésekre vonatkozé szabélyok

felmen‘ilé kérok

e’rdekében

melléklet),

okbél, illetve havéria esetén elt’iéllt beszerzési igény

havéria elhéritéséhoz
a.

27.

52.

minimalizélésa,

beszerzések

soron

kiviil

eljérésmentes beszerzések szabélyai

illetve élet- vagy
(a Déntést hozé

balesetvesze’ly elhén’tésa
utélagos téjékoztatéséval)

szerint elindithaték.

ll

18

DL’alchchl

DLfln'fll"Ld|

Ennek sorén
mar

elsébbséget

élveznek

beszéllitéi, véllalkozéi

beszélliték. melyek korébbi beszerzéseknél
nyertek, és az adott beszerzést haladéktalanul

azon

stétuszt

képesek megvalésitani.
Lebonyolité kételes az elére nem léthaté 0k, illetve hava’Iia elhéritéséhoz szfikséges
beszerzések indokoltségét dokumentélni.
12. A Vksztv. szerint kiszervezett
a.

tevékenységek

beszerzése

A Vksztv. szerinti kiszervezett

hatéskéri

tevékenységek tekintetében a jelen Szabélyzatban
eljz’irz’isrendi szabalyok irényadék azzal, hogy a

meghatérozott
Lebonyoh’té kételes az 58/2013. (11.27.) Korm. rendelet (Iovébbiakban: Rendelet )
49. §-a szerinti elézetes engedély beszerzésének
vagy a2 50. § szerinti téjékoztatési
kételezettségnek eleget tenni az e rendelkezések kézé sorolt tevékenységek
beszerze'si elj érésa kerete’ben.
A Hivatal elézetes

beszerze’sére

a.

engede’lyének/elézetes téje’koztatésénak hiényéban a Rendelet
a
jévéhagyéi déntés nem hozhaté meg, a tevékenyse’g

alé tartozé kérben

hatélya

13. Szerzb’dés

és

nem

kerfilhet

sor.

megkfitése

Beszerzési

eljérést

lezéré dfintést kévetéen ir'cisban

> szerzédést kell k6tni

nyenes Ajénlattevével, kive’ve a 9.9.b pont esetleges
alkalmaza’sét, illetve
‘r a nyertes visszalépése esete'n szerzédés kétheté a kévetkezé
legkedvezébb

aj énlatot

a

tevének minésitett

ajénlattevével.

Az elkfildétt és

elfogadott megrendele’s is irésban kdtétt szerzéde’snek minésfil,
amennyiben tartalmazza a véllalkozési szerzédés kételezé elemeit (szerzédé felek,
szerzédés térgya. mennyisége, Véllalkozéi d1'j
ésszege, teljesilési hatéridé, adott
esetben szerzédést biztosité mellékkételezettségek, aléirés).
Olyan beszerzés esetében, melyre korébban beszerzési eljérés kerfilt lefolytatésra
Ajénlatkéré eljérési kététtség nélkfil egy alkalommal ismételten kéthet szerzédést,

amennyiben Ajémlattevé

az

éltala kért

ellenszolgéltatés mérte'két

éltal kézzétett infléciés réta mértékénél

(korébbi
meg
Nem

a

nagyobb mérte'kben,

nem

illetve

a

emeli

a

KSH

két szerzédés

és

1'1j) alapjén a2 Ajénlanevé éltal kért ellenszolgéltatés ésszege nem haladja
korébban lefolytatott beszerzési eljérés értékhatérét.

szerzéde’sszen’i

leljesités

esetén

a

beszerzé szervezeti

egység vezetéje

a

szerzédésben foglaltak és a Ptk. eléirésai szerint jzir el, szfikséges esetekben
jogész
ko'zremfikédését is kérheti.
14. A beszerzési

eljz’u'ésok dokumentélésa

a.

A beszerzési

b.

Lebonyolité kételes gondoskodni arrél, hogy
eljérési cselekménye dokumentélt legyen.
A beszerzési

eljérésokrél manuélis

vagy

szémito’gépes nyilvéntanést kell
a2

adott beszerzési

vezetni.

eljérés valamennyi

eljérés elékészitéséve], lefolytata'séval és a szerzédés Ieljesitése’vel
kapcsolatban keletkezett dokumentumokat a beszerzési eljérés lezfm'ulzisétél, illetve
a szerzédés
teljesite’se’té] szémitott 61 évig kell megérizni.
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15. Zéré rendelkezések
a.

Jelen

szabélyzat hatélyba le’pése’vel egyidejfileg hatélyon kivfil kerfil

térgykérben

korébban alkalmazon

1/2013.

minden tovébbi

olyan rendelkeze’s és
szabélyzatban foglaltakkal ellentétes.

b.

Jelen

szabélyzatban

Térvénykiinyvrél

nem

vonatkozé jogszabélyokban

foglaltak

kérde’sek

térve'nyben.

az

a

megegyezé

iigyvezeté') igazgatéi utasités. és

szokéssé erésédétt

szabélyozott

szélo’ 2013. évi V.

sz.

a

gyakorlat, mely jelen

vonatkozéséban

Polgéri

a

Kbt-ben, valamint

az

egyéb

irényadéak.

16. Mellékletek:
1. szému melléklet:

Ajénlatte'teli felhivés egyszerfisitett beszerzési eljérésokhoz

2. sza’mfi melléklet:

Ajénlattételi

3. szémfl melléklet:

Gyula

Kelt:

Gyula,

2018.

januér

Véros

felhivés

versenyeljéra’sokhoz

Onkorményzaténak Kézbeszerze’si Szabélyzata

05.
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1. szémfi melléklet

Ajénlattételi felhivzis egyszerfisitett beszenési elj érésokhoz
l.

Ajz’mlatkéré
Cégnév:
Székhely (levelezési cim):
Kapcsolattané:

Gyulai
5700

Kiiziizemi

Gyula,

Nonprofit

Kft.

Szent Lészlé utca 16.

Telefon:
Fax:
E-mail:
2.

A beszerzés

6.

Az
a.

térgya, mennyisége

ajénlatok benyl’ljtésa
Ajzinlat benyfijtésénak helye: Gyulai Kézfizemi Nonprofit Kft.
cime: 5700 Gyula, Szent Lészlé utca 16.
AZ

ajénlatoknak postai (non, vagy személyesen kézbesitve za'rt boritékban, vagy
e-mail). az ajénlane'teli hatziridéig be kell érkeznifik
Ajémlatkéré megadon ele’rhetéségeire.
elektronikus fiton (fax,

Postai {non

elkfildbt‘t, vagy személyesen kézbesitett boritékot ..Ajé.n1a1! A hatéridc")

lejérta’ig felbontani Tilos" felirattal kell ellétni. Aj énlatkéré a felirat nélkfil benyujton
ajénlatok esetleges elkeveredéséén, vagy ajénlanételi hatziridc") eléni felbontéséért
nem Véllal felelésse'get.
A

személyesen kézbesitett ajénlatokat

munkanapokon

munkaidbben kell

a

fenti cimen

a2

ajénlanételi idészakban

benyujlani.

A

postén feladott ajénlatokat Ajénlatke’ré csak akkor Ickinti hatéridén belfil
benyfijtottnak, amennyiben azt az ajénlattételi felhivésban megjelélt cimen az
aja’nlatte'teli hatéridéig ke’Zhez kapja.
Az

ajénlat postai

beleértve

a

fiton tfirténé’) elkfildése'bél szérmazé
valamennyi kockézat
hatéridén tL’lli beérkezést is Ajénlanevét terheli.

-

-

Az elektronikus fiton

(fax, e-mail) megkfildéfl ajénlatokat Ajénlatkéré csak akkor
benyfijtottnak, amennyiben az ajénlat teljes terjedelmében
elektronikus
megadott
elérhetéségére az ajénlattételi hatéridéig megérkezik.

tekinti hatéridén belfil

A

megadott
nyilvénitja.

hatéridé

utén

bee’rkezen

ajénlatot Ajénlatkérc”)

érvénytelennek

'

l4

l8

maniacal

7.

AZ
a.

DLHUHI)LHI

ajénlatok felbontésa

Ajénlat felbontésénak helye: Gyulai Kézfizemi Nonprofit Kft.
cime: 5700 Gyula, Szent Lészlo utca 16‘
idopomja:

/ iroda

Az

éltaluk

......

b.

ajéinlatok felbontésénél Ajénlatkéré, Ajénlanevok,

személyek
0.

A2

ajénlat bontésa

értesitést

d.

Az

valamint

az

lehetnek jelen.

megjelent Ajénlattevok jelenlétében torténik. melyrol kfllén

a

Aj énlatkéré

meghivott

nem

kfild.

ajémlat felbontésakor Ajénlatkérc") ismeneti Ajénlanevo nevét, sze'khelyét
szempontok szerinti Véllalésokat.

és

a

birélati
e.

f.

Ajénlatkéro

a

Ajalnlatke'ré

az

belfil
8.

bontési

soran

eljérés

nem

vizsgélja

az

ajénlat érvényességét.

ajeinlat bontésérél jegyzokonwet készit. mely hérom munkanapon
egyidejfileg minden Ajénlaltevé re’sze’re megkfilde’sre kerfil.

Téjékoztatés

az

eljérés eredméuyérél

10. Tovébbi informéciék:
a.

A2

ajénlatok osszeéllitésa'val

Ajénlattevc’it
b.

Ajénlatkéré
hogy

a

kételes
c.

e’s

benyfijtéséval kapcsolatban

felmerfilé ésszes

terheli
nem

beszerzési

kéltség

koteles

Ajénlanevo ajénlatot elfogadni. tovébbé megilleti 212 a jog.
eljérést eredménytelennek nyilvzim’tsa. Ajénlatkéré a donte'sét nem

megindokolni.

Ajénlatkéro. ha az értékelési szempontok alapjén a legkedvezébb ajénlatot nem tudja
meghatérozni vélasztésa szerint
kézjegyzé jelenlétében Iérte’no sorsoléssal vélassza ki e nyertes Ajénlanevét, vagy
a beszerze’st az
egyene’rte’kfi ajénlattevok kozémi egyenlé ara’myban megosztja.
—

—

d.

Ajénlatkéré az osszes Ajénlattevé
lehetoségét biztositja.

széméra

azonos

feltételekkel

hiénypotlés

a

Adott esetben:
e.

A nyertes

visszalépése

legkedvezébb ajénlatot

esetén

Ajénlatkéré

tevének minésitet’r

az

ajénlatok énékelése

aja’nlat‘tevével

sorén

a

kb'vetkezo

kot szerzédést.

f.

Térsasa’g fenntartja magénak a jogot. hogy Ajanlat‘tevékkel a beszerzési eljéras
ajénlattételi szakaszéban térgyaljon a beszerzés mennyiségérél, énéke’rol. alternativ
aja’nlatokat kérjen be, vagy bérmely més olyan dologban egyeztessen valamennyi
Ajénlattevével. amely a Térsaség érdekeinek én’ényesfilését jobban szolgélja.

g.

Szerzodéses

Kelt:

feltételek,

vagy szerzédés tervezet.

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

Gyulai

Kézfizemi

Nonprofit

Kft.

15

18

Dcxzcrzul

nzanalum

2. szémfi melle’klet

Aj énlattételi felhivés

versenyeljérés utjén
1.

Iéne’né beszerze’sekhez

Ajénlatkéri)’

Cégnév:

Gyulai

Székhely (levelezési aim):

5700

Kiiziizemi

Gyula,

Nonprofit

Kft.

Szent Liszlé utca 16.

Kapcsolattané:
Telefon:
Fax:

E-mail:
2.

A beszerzés

4.

A2

5.

Az

6.

térgya, mennyisége

ellenszolgéltatfis teljesitésének feltételei
Ajénlatke'rc’i a szerzédés térgyét képezé beszerzés ellenénéke’t a teljesités igazolését
kévetéen. Ajénlattevé a'ltal kiéllitott szz’imla alapjén, a szémla Ajélnlatke’réhfiz valé
beérkezésétél szémiton
munkanapon belfil, étutaléssal fizeti meg.
ajénlatok

értékelési

szempontjai

Kizz'u‘é okok
Az

eljérésban

nem

Iehet

Ajémlattevé, alvéllalkozé,

aki

a.

vesztegetés, hfitlen kezelés, hanyag kezelés. kéltse’gvetési csalés. pénzmosés
bfincselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonlé bfincselekményt kévetett el.
felte’ve. hogy a bi‘mcselekmény elkévetése jogerés biréségi itéletben megéllapitést
nyert. amig a bfimetett eléélethez ffizédé hétrémyok alo’l nem mentesfilt:

b.

egy évnél

régebben lején adé-, vémfizetési vagy térsadalombiztositési jérule’kfizetési
tett eleget, kive've, ha
megfizetésére halasztést kapott;

kételezettsége’nek nem
c.

Végelszémolés

alatt an. vagy vonatkozéséban csédeljérés elrendele’sérél szélc')
biréségi
vagy az ellene inditon felszémolési eljarzist jogerésen elrendelték.

végzést kfizzétetlek.

vagy ha a gazdaségi szereplé személyes joga szerinti hasonlc')
vagy aki személyes joga szerint hasonlé helyzetben van;

eljérés

van

folyamatban,

(1.

tevékenységét felfiiggesztette

e.

gazdaségi, illetve szakmai tevékenységéve] kapcsolatban az elmfilt hérom
jogerés biréségi ite’letben megéllapitott bfincselekme’nfi kiivetett 61;

f.

jogi személlyel szemben alkalmazhaté bfintetéjogi intézkedésekrél
térvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapjén a biréség
ite’letében
az eltilta's
korlétozta.
jogerés
ideje alatt, vagy ha Ajénlattevé tevékenységét
més biréség hasonlé okbél és médon jogerésen korlétozta;

teve’kenyse'gét

vagy akinek

tevékenysége’t felfiiggesztették;
éven belfil

a

52616 2001. éVi CIV.

g.

az

adofl

adatot

eljéra’sban eléirt adatszolgéltatési kételezet‘tség teljesitése sorén olyan hamis
szolgéltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely érdemben befolyésolja

16
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Drum/rm

Man-Anya“

Ajénlatkéronek
valo

a

kizérésra.

megfelelosége’re

Igazolzisi

arrél.

hogy

Ianozik

nem

Ajénlatke’ro

altal eléirt kizaro okok

alé

Szakmai

alkalmasségi ktivetelmények

Igazolési méd:
Ajénlanevo nyilatkozata

arrél.

hogy megfelel Ajénlatkéré éltal

eloirt szakmai

kovetelményeknek
Az

ajzinlattételi

Az

ajz'mlatok benyfijtésa

a.

leirésnak

mod:

Ajénlattevé nyilatkozata

hatélya

vagy

alkalmasség fennélléséra. az ajénlat mfiszaki
ajénlatok énékele’sére vonatkozo dontését;

az

az

hatéridt’)’

Ajénlat benyfijtésénak helye: Gyulai
cime: 5700
AZ

alkalmasségi

Kézfizemi

Nonprofit Kft.
Gyula, Szent Lészlo utca 16.

ajénlatoknak postai uton,

ajénlattételi hatéridoig

vagy személyesen kézbesitve zért bon’tékban
be kell érkeznifik Ajénlatkéré megadott
elérhetéségeire.

az

Postai fiton elkfildott. vagy személyesen kézbesitctt boritékot
..Ajémlat! A hatérido
felbontani
Tilos"
felirat‘tal
kell
ellétni. Aj élnlatkéro a felirat nélkfil
leja'néig

ajénlatok esetleges elkeveredéséért,
nem

véllal

benylijtott

vagy

ajénlattételi hatéridc")

elétti felbontéséért

felelosséget.

A

szeme’lyesen kézbesitefi ajénlatokat a fenti
munkanapokon munkaidoben kell benyfijtani.

cimen

az

ajénlattételi idoszakban

A

postén feladott ajémlatokat Ajénlatkéro csak akkor tekinti hatéridon belfil
benyujtottnak, amennyiben azt az ajénlattételi felhivésban megjelélt cimen az
ajénlattételi hatéridoig kézhez kapja.
AZ

ajénlat postai

belee’rtve

a

{non t6rténo elkfildésébél szérmazo
valamennyi kockézat
hatéridon t1'11i beérkeze’st is Ajénlattevét terheli.

A

megadott hatérido
nyilvénitja.
10. Az
a.

-

—

utén

beérkezen

ajénlatot Ajénlatkéro

e'rve'nfielennek

ajénlatok felbontésa
Ajzinlat felbontésénak helye: Gyulai Kézfizemi Nonprofit Kft.
cime: 5700 Gyula, Szent Lészlo utca 16.

idépontja:

.../.. iroda

......

Az

ajénlatok felbontésénél Ajénlatke'ro, Ajénlattevok,
személyek lehetnek jelen.

valamint

a2

éltaluk

meghivott

Az

ajénlat bontésa a megjelent Ajénlattevok jelenle’tében torténik, melyrol
értesitést Aj énlatkéro nem kfild.
a2

kfilon

ajénlat felbontésakor Ajénlatkéro' ismerteti Ajénlanevo nevét, sze'khelye't
szempontok szerinti Véllalésokat.

és

a

birélati

Ajénlatkéro

a

bontési eljérés sorén

nem

vizsgélja

a2

ajzinlat éwényességét.
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f.

11. Az

human) Lat

Ajénlatkéré az ajz’mlat bontéséré] jegyzékényvet ke’szit. mely hérom munkanapon
belfil egyidejfileg minden Ajanlattevé része’re
megkfilde’sre keriil.
ajz’mlati kiitiittség minimfilis idfitartama

14. Tovébhi informz’lciék:
21.

AZ

ajénlatok ésszeéllitéséval
Ajénlattevét terheli

és

benyfijtéséval kapcsolatban felmen‘ilé

tisszes

kéltség

Ajénlatkéré nem kételes Ajénlal‘tevc'i ajénlatot elfogadni. tovébbé megilleti a2 a jog.
hogy a beszerze’si elja’ra’st eredme’ny‘telennek nyilVE’mitsa. Ajeinlatkéré a déntését nem
kételes megindokolni‘

Ajénlatkéré. ha az értékelési szempontok alapj én a legkedvezébb ajzinlatot nem tudja

meghatérozni
-

—

va’lasztésa szerint

kézjegyzé jelenlétében térte'nc")
a

beszerzést

az

sorsoléssal veilassza ki e nyertes Ajénlaflevét, vagy
egyenértékfi ajénlanevék kbzét‘ti egyenlé axényban megosztja.

Ajénlatke'ré az ésszes Ajénlattevé
lehetéségét biztositja.

széméra

azonos

felte’telekkel

a

hiénypétlés

Adott esetben:
C.

A nyertes

visszalépése esetén Ajénlatkéré az aj énlatok érte'kele’se sora’n a kévetkezé
legkedvezébb ajénlatol tevének minésiten aja’nlartevéivel két szerzéde’st.

Tarsaség fenmartja magénak a jogot. hogy Ajénlattevékkel a beszerzési eljérés
ajénlattételi szakaszéban térgyaljon a beszerzés mennyise’gérél. énékérél. alternativ
ajénlatokat kérjen be, vagy bérmely més olyan dologban egycztessen valamennw'
Ajénlattevével, amely a Térsaség érdekeinek e’rvényesiilése’t jobban szolgailja.
Szerzéde’ses feltételek. vagy szerz'o’de’s tervezet.

Gyulai Kézfizemi Nonprofit

Kft.
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3.

GYUgA VARos

52.

melléklet

ONKORMA’NYZATANAK

KOZBESZERZESI

SZABALYZATA”

(médositdsokkal egséges szerkezetbefoglalva)
Véros
anorményzaténak Képviselo-testfilego (a tovébbiakban: Képviselé-testfilct)
Gyula Véros Onkorményzala (a tovébbiakban: Onkorma’myzat) kézbeszerzési eljérésai
elékészitésének, lefoly‘ratésanak, belsé’) ellenbrzésének felelésségi rendjét= a nevébcn eljéré,
illetve az eljérésba bevont személyek, valamint a szervezetek
felelésségi kiirét és a

Gyula

kézbeszerzési

eljérésai dokumentélési rendjét a kfizbcszcrzésekréi] szélé 2015. évi CXLIII.
tovébbiakban:
tbrvény (a
Kbt.) 27. § (1) bekezdésében elo'irtak teljesitése érdekében az alébbi
szabélyzatot alkotja:
I.

1.§

A

BEVEZETé RENDELKEZESEK

szabélyzat hatélya kiterjed

szcrveire,

az

hatélya alé
Aj énlatkéré)

tartozé

énkonna’nyzatra,

Onkorményzat kéltségvetési
alapitott alapitvényolaa, kfizalapitvényolcra és a Kbt.
gazdaségi Iérsaségai, mint ajénlatkérék (a tovébbiakban:

Onkorményzat
kdzbeszerzési

az

az

éltal

eljérésaira, beszerzéscire.

2.§

Az Ajénlatkérok vezetfii legkésébb az adott év mércius
10—ig kfitclesek megkfildcni az
adott évrc tervezett kézbeszméseiket taflalmazé éves kézbeszmési tervfiket a
Gyulai
Kéziizemi Nonprofit Kfi. részérc.

3.§

Amennyiben az Onkorma’nyzat a Kbt. hatilya alé tanozé kézbeszenéseinél ncm jelen
szabélflatban foglaltak szerint kivén eljérni, azt az éves kézbeszerzési tervében kételes
jclezni, Ebben az esetben a kiizbeszerzéci eljérés eliikészitését megelézéen kétcles
meghatérozni a2 adott eljz’u'ésra vonatkozéan a Kbt. 27. § (1) bekezdésben foglaltakat.

II. A

4.§

KGZBESZERZESI ELJARASBAN RESZTVEVO SZERVEK, SZEMELYEK

(1) Ajénlatkérfi nevében eljéré személy, szervezet a Gyulai Kézfizemi Nonprofit Kfi.,
em’il eltéroen kizérélag a Ké'zbeszerzési
Bizottsdg dénthet. A Kfizbeszerzési Bizattsa’g a
kazbeszcrzési elja’u'és teljes, cgészében vagy részbeu tortém") lefolytatéséval, az eljérés
lebonyolitéséval ktizvetlen megbiza’s vagy pélyézat fitjén megfelelc’i szakértelemmel
rendelkezc”) kiilsc’S szervezetet, személyt is megbizhat.
(2) Az (1) bCkCZdéS szerinti esetbcn a Kbt. 27. § (1) bekezdésben foglaltakat kfiliin
cljérési szabélyzatban kcll rfigziteni.
(3) A megbizott kfilséi szervezet, személy felelés a2 a’ltala adott javaslat
szakszerfiségéért, térve'nyességéért.
Szakmai Elé'készitfi

5.§

(I)

A Szakmai Elokészité

nevében

Munkacsopon (a

eljéré,
§ (3)
személyek.
(2) A SZEM éllandé tagjai:

‘

a

Kbt. 27.

Munkacsoport

tovébbiakban: SZEM) az Ajénlatke’ré')
bekezdése szerinti megfelelé szakértelemmel rendelkezé

Elfogadva Gyula Véros Onkoxményzata Képviselé-testfiletének 154/2015. (V. 23.) hatérozatéval. Haunyos
méjus 28. napjétél.
z
Médositva Gyula Véros Onkormanyzata Képvisclfi-testfiletének 42/2016.
(III. 3].) hatérozaléval. Hata’lyos
2016. mémius 31. uapjétél.
2015.

Nyilatkozattétel iisszeférhetetlenségrfil
8-§

(1) A2 adott kszbeszerzési eljérés elékészitését megelfizéen az Ajénlatkéré nevében
eljéré, illetve az eljérésba bevonni kivént személy vagy szervezet irésban kfiteles

nyilatkozm'

2111131, hogy vele szcmben

nem

an

ésszefé'rhetetlenség.
(2) Akinek személyérc nézvc fisszeférhetctlenségi
kclctkezctt,

az

kateles

111. A

az

(1)

0k €111

e1jérésban valé részvétclét azonnal

a

Kbt.

25.

fem, vagy

az

§-a szefinti

eljérés sorén

megszfimetui.

KOZBESZERZESI ELJARASOK ELOKEsziTESE
Kfizbeszerze’si

9.§

farm

terv

Az elézetes

pe’nziigyi kélrségvetési informéciék alapje'm a SZEM cgy napte’u-i évre
javaslatot tesz a megvalésitandé finkorményzati kb'zbeszerzések memezésére és az
elj érésok tipusaira.
e16re

(2)

A

kéltségvetési

mércius 31.

rendelet

clfogadését kbvetéen

napjéig jévéhagyja

az

kézbeszel'zésekct.
(3)

a

Képviselé—testiilet legkésébb

éves kfizbcszerzési tervet,

amelyben

fitemezi

a

V

A kézbeszcrzési terv

elfogadésa e16tt az Ajénlatkéré jogosult kfizbeszerzési eljérést
eljérést a tervben megfeleléen szcrepehetni kell.
(4) A Kbt. 42. § (3) bekezdése alapjz'm a kézbeszctzési tsrv nem vonja maga utén az
abban megadott kéizbeszelzésekre vonatkozé cljérés
lefolytatésénak kételezettségét.
(5) A kfizbeszerzési tervben nem szereplc'i kfizbeszerLésekre vagy a tervben foglaltakhoz
képest médositott kézbeszenésekre vonatkozé eljérést is 1e lehet folytatni, ha az elére
nem léthaté okbél elé'éllt kbzbeszerzési
igény vagy egyéb véltozés merfilt fel. Ezekben
az esetekben a kézbeszerzési tervct
médositani kcll az igény felmerfilésekor, megadva a
inditani azzal,

hogy

az

médosités indokét is.
(6) A kézbeszmési terv elkészitéséért,
a SZEM felelés.

médosita’séért, aktualizéléséért

Elfizetes fisszesitett

és kézzétételéért

téjékoztaté

10.§ (1) A k61tségvetési rendelet elfogadését kfivetéen Ajénlatkéré’) a Kbt. 38. §-ban
meghatérozott beszerze’sekre vonatkozéan elézetes fisszesitett téjékoztatét készithet,
a Képviselfi-tcsfiilet az éves kfizbeszerzési tervvel
amelyct
lehetéség szerint
cgy
—

—

idében

fogad

el.

A2

elézetes fisszesitett téjékoztaté
a Kbt-ben
meghatérozott forméban és
hatéridében t6rte’n6 kéizzétételéért a SZEM felelés.

(2)

—

—

Eves

statisztikai

fisszegzés

11.§ (1) A Képviselé-testfilet a SZEM elékészitése alapjén jévéhagyja 32 61616 évben
megvalésitott beszerzéseirfil 52616 éves statisztikai b‘sszegzést.
(2) A2 évm statisztikai fisszegzést a SZEM kételes megkfildem’ a Kézbeszerzési
Hatéségnak a térgyévet kéveté év méjus 31. napj éi g.
—

—

IV. A NEMZETI

ERTEKHATAROKAT ELERé ERTEKfi KOZBESZERZESEKRE
VONATKOZO RENDELIEZESEK
b)

b.

elékésziti

c.

a2

eljérés teljes dokumentémcuat, amelybeu meghata’xozza fentieken

rfil

a2

32

Ajénlatkérével egyeztetve

aja’.nlati-, ajénlaflétcli felhivésban
az

nem

szereplé cgyéb tanalmi elemeket,

ajénlati—, ajénlattételi felhivés, hirdetmények

kézzététcle, a dokumentécié rendelkezésre bocsétésa, az eljérés lebonyolitésa,
d.. az Ajénlatkérével egyeztetve meghatérozza az ajénlatkérési dokumentécié

cllcnértékét,
kézbeszcrzési
feladatok cllétésa.

e.

a

cljéréssal

kapcsolatos

dokumentélési,

adminisztréciés

16.§ Amennyiben a2 Ajénlatkéré nevében a Gyulai Kézfizemi Nonprofit Kfi. jér e1, figy
elékészitc") feladatokat a SZEM végzi e] a Tanacsadé vezetésével a2

Aja'nJatkéréS

kb'zremfikfidése mellett‘
VI]. A

17.§

az

KOZBESZERZESI ELJARAS LEFOLYTATASA

A dokumentécié

Ajénlattevék részére tfirténé rendelkezésre bocsétésa, a kiegészité
illetve a konzultécién elhangzé kérdésekre az
Ajénlatkérc") éltal
adott vélaszok irésban térténé rfigzite'se és az
Ajénlattevék, re’szvéteh'e jelentkezék
részére t6rtén6 megkflldése a SZEM kijelfilt
tagja’nak a feladata.

téjékoztatést igénylé,

18.§ (1)

Az

ajénlatok, részve'teli jelemkeze’sek személyesen

Kéziizemi

tijrténé beadésa esetén a Gyulai
étvételi elismen'ényt éllit ki, amely taztalmazza
ajénlat, részvételi jelentkezés étadés—étvételének idépontjét

Nonprofit Kfi. alkalmazottja

zitadé, étvevé nevét, az
(év, hé, nap, éra, perc).
(2) A beérkczett ajénlatokat, részvételi jelentkeze’seket az ajénlattételi, részvételi
hatéridc") lejénéig a megadott hivatali helyiséghcn, zérhaté
helyen 6rzi a SZEM kijelélt
tagja.
az

19.§ (1)

AZ

ajénlatok, részvételi jelentkezések bontési eljérését az ajénlattételi, részvételi
lejz’u‘tz’mak idfipontjéban az Kbt. 68. §-éban foglaltak szcrint a SZEM kijeIBlt
tagja folytatja le.
(2) A2 ajz’mlatok, részvételi jclentkezések felbontésérél és ismertetésérél szélé
jegyzékényv elkészitése 65 a2 Ajénlattevé, illetve a részvételre jelentkezék részére
tfixténé igazolhaté étadésa, megkfildése a SZEM feladata. A
jegyzékc'iny'vet a jelenlévék
kézfil ke’t f6 (k62fi1flk egyik a SZEM kijclélt
tagja) kézjegyével létja e1. Térgyalésos
elj érés esetén a térgyalésrél készitett j egyzékényvet az ajénlattevéknek is alé kcll imiuk.
hatéridc‘i

20.§ (1) A2 ajénlalok, részvétcli jelentkezések elbirélésénak szakmai elfikészitését a BB
tagjai egyméstél fiiggetlenfil végzik.
(2) A kfilén-kfilén elke’szitett részauyagok egyeztetésre keriilnek, amelynek irésban
ténéné

feladata.

(3)

A

Gsszefoglalésa (szakvélemény)

és

a

db‘ntési

javaslat elkészjtése

hiénypétlési felhivésra, illetve egyéb intézkedésre
vizsgélatéra a BB az elézéekben ismertetert eljéniis szerint jér

érkezett

a

Tanécsadé

iratok, vélaszok

e1.

21.§ (1) A BB tagiai dijntenek az ajz’mlatok érvényesse’gérbl, illetve énrénytelenségérél,
amelyrél dfintésfiket szakvéleményben rfigzitik.
(2) A BB a szakvélemény és a diintési javaslat alapjén kezdeményezi az ajénlatkéré
szcrv vezctéjénél, vagy a KBB fisszehivéséval az
esetleges kézbensc'i intézkedések,
d6ntések meghozatalét.

31.§ Az.Ajé.nlatkér6nek

a

kézbeszerzési eljérésait belsé ellenérzési rendszerében kell

ellenériznic.

IX.KOZBESZERZESEKKELILAPCSOLATOSJOGORVOSLAT
32_§

A Ktszbeszerze’si

elkészitéséért

SZEM

33.§

AZ

a

a

Dantébizottségnél

SZEM és

inditott

Ajénlatkéré,

az

felelés.

ajénlatkéré

vezetéje, illetve a KBB dfjnt a SZEM javaslata’xa a folyamatban
eljérés felfiiggeszte’sérc’il, a szerzédés megkdtésének elhalasztésérél a

szerv

le’v6 ktizbeszerze’si

Kb'zbeszerzési

jogorvoslati eljérés soran az e'szrevétcl
iratok hata'xidfiben valé
megkflldéséért a

—

—

Déntébizottség

Kfizbeszerzési

érdemi

hatérozaténak

meghozataléig,

illetve

a

Dfintébizottsa'gnak
figy érdcmében hozott hatérozata keresette] térténé
felfilvizsga'lata térgyéban. A kercsetlevél clkészitése, és hatéridében térténé benyfijtésa
a

az

SZEM feladata.
X. A

Kt‘jZBESZERZE'SI ELJARAS DOKUMENTALASA

34.§ (1) A kézbcszerzési eljérésokat
azok elc’jkészitésétfil a szerzédés
megkétéséig
a
SZEM kételes irésban dokumentélni. Ezt kévetéen a szerzédés
texjedéen
teljesitéséig a dokumentélési ké’tclezettség az Ajénlatkérét terheli. AZ Ajénlatkéré a
teljesitést kéveté 15 napon belfil kételes a keletkezen dokumentéciékal a SZEM részére
—

—

étadni.

(2) A kézbeszerzési eljérés elfikészitésével, lefolytatéséval és a szemédés teljesitésévcl
kapcsolatban keletkezett ésszes iratnak a kézbeszetzési eljéu'zis lezérulésétél, illetve a
szerzc’fidés teljesitc'sétél, valamint a jogorvoslati
eljérés jogerés befejeze’se’tfil, tovébbé az
asszesitett

kézbeszcrzési

tervet annak meghozatalétél szémitott 5
évig tértéué
a Polgérmesteri
Hivatal irattéra fitjén
megénésétél
a
SZEM gondoskodik.
Amennyibcn az eljérés lefoly'catéséhoz kfilsfi bonyolitét vesznek ige’nybe, a bonyoh'té az
eljérés befejezését kfivetc‘ien a teljes keletkezett iratanyagot kélcles eredetben az
Ajénlatkéré vagy a SZEM részére étadni.
(3) Ajz'mlatkéré a SZEM fitjén kfildi meg a kb‘zbeszerze’si iratokat a Kézbeszerzési
—

~

Hatéség vagy az illetékes
x1. A KBT.

35.§

ellenérzé vagy més illetékes szervek kérésére.

HATALYA ALA

TARTOZO BESZERZESEK ELJARASI
SZABALYAI

NEM

A

kézbeszerzési eljérés értékhatéra alatti beszerzés esetén a2
érvényes nemzeti
értékhatér felét meg nem haladé fisszeghatérig Ajénlatkéré
cljérési kéténség nélkfil dt‘mt
a bcszerzésrél és véllal
kbielezettséget. Bttél
a szerv

jogosult belsé szabélyzatban megéllapitani.

szigon’lbb szabélyokat

vezetéjc

36.§ A2 érvényes ncmzeti értékhatér felét mcghaladé beszerzés esetén amennyiben
olyan
szolgéltatés megrendelésre, vagy a'rubeszerzésre kcrfil sor, amelyre korébban
kfizbeszerzési eljérés kelfilt lefolytatésra, vagy ha’rom
ajénlat kerfilt bekérésre
—

—

Ajénlatkéré eljérési kétb'ttség nélkfil
nyertes ajénlanevévcl.

37.§

A2

egy alkalommal ismételten szerzédésl kéthct

a

értékhatér felét meghaladé egyéb beszerzés esetén
ajénlatkéré 3 aji’mlatot
kételes bckémi és ezek értékeiését kfivetéen dénthet a
nyertes ajénlatro’l, amely dantést
irésban dokumcntélni kfiteles.

érvényes

GYULAI KOZUZEMI NONPROFIT KFT.
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Ugyvezetéi utasités

Az utasités melle’kletét

képezé Magyar Energetikai és Kézmfi szabélyozési Hivatal éltal
kiadott KSFO~2018/47-2 (2018) szémfi hatérozatban
jévéhagyta a Gyulai Kézfizemi
Nonprofit

Kfi. Beszerzési

Ezen hatérozat

-

Szabélyzatét.

jogerére emelkedésével,

utasitéske’nt adom ki,

Gyula, 2018.januér

a

a

Kft. minden érintett

jévéhagyott

Beszerzési

munkavéllaléja

Szabélyzat alkalmazését

széméral
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