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Tisztelt Képvĺselő-testĺĺlet!

1. Előzmények

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség NFÜ) - -Űj Széchenyi Terv'' Közép-magyarországi
opeľatív Pľogram megvalósítása érdekében kieme|t páIyźzati felhívást tett kozzé ,,Szociális
céiri váľos.rehabilitációs témájú kiemelt pľojektjavaslatok'' (Kódszám: K]VĺOP-S.1.|iB-Iz)
témában 20If. augusztus 10-én.

A páiyázat 1. dtintése: A Képviselő-testület 2012. augusztus 29-én; a 285/2072. (\řIII.29.)
számu haténozatban döntött az e|indításar ő|.

A pá|yánat 2. diintése: A Képviselő-testiilet 20|f . szeptember 27 -éĺ tźltgya|ta és a 320120|2.
(IX.27.) szźlmt határozatźtban elfogadta a Magdolna Negyed Program III. benyujtásához
szĹikséges adatlapot, valamint a Konzorciumi Egyĺittműkĺ'dési Megállapodást a projekt
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Előteľjesztő: Dľ. Kocsis Máté polgármesteľ; Egly Attĺla alpolgármester; Balogh Istíán
Szilveszteľ képviselő; Kaiseľ József képviselő

A képviselő-testt'ileti ülés időpontj a: 2013. nrárcius 1 3. . sz. napiľend

Táľgy: Javaslat a Magdolna Negyed Program III. pń|yáizat megvalósításához
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VáľosgazdáIkodási és Pénziiryĺ Bizottság véleményezi

IItrmánszolgáttatási Bizottság véleményezi

Hatźfi o zati j av as|at a bi z'ottsźlg' szźLrÍIźIr a:

A Városgazdálkoĺlási és Pénziigyi Bizottság/řIumánszo|gáltatrási Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek az e|ótęriesztés megtársv a|ásźú.

megvalósításában résztvevő Táľsashrĺzakkal.



' A,pál|yázat 3. ĺłiintése: A Képviselő-testület 2012. októbet 4-éntźngyalta és a 329l2O|2"
(X.04.) szźmű hatźrozatában elfogadta: a l\4agdolna Negyed Pľogram III. / AkcióteľĹileti
Tervét (ATT); a pźiyźzat benýjtásához szikséges fullajdonosi és egyéb nyi|atkozatokat; a
Helyi, :|źtmo1atői CsopoÚtal kötendő..együttľnűködési megállapoclást; a projektmenedzseri
szeruődést; apáIyźnathoz kapcs<llódó megvalósíthatósági tanulmányterveket és koncepciókat;
és az lĺte gr á\t Váľo s fej le szté s i S traté g i a fe ltilvizs gálatát.

A' páiyázat 4" diintése: A Képviselő-testületzDlz. október 30-án télrgyalta a beadott pá|yázat
hianypótlási: felhívása szerint. sztikséges móĺĺosításokat és a 368lf0I2. (X.30.) számtl
'hatźrazatábanelfogadtaaprogľammódosítottAdatlapját.

A Képviselő-testület 2012. december 19-én a 46112012. (X[.l9.) számtĺ hatátozatában a
projekt.rnegvalósításahoz szĹikséges ĺinerő összegének kiegészítéséről hozott dtĺntést.

A^ pá|yánat 5. diintése: A Képviselő-testiilet 2O|3. januar I4-én tźrgya|ta a Koľmány
rc49Żan. (xI.19.) száműKoľmányhatározatát,melyben a Budapest-Józsefuáros Magdolna-
negyed Progľam III. (a továbbiakban: MNP III) projekt 3 819 572953 Ft támogatásban
részesiilt. A Képviselő-testĹilet a 2120|3. (I.14.) szźlmű határozatźban elfogadta a
Kormiĺńyhatározata|apjánkidolgozott Támogatási Szerződést és annak mellékleteit.

A páůyálzat 6; dłintése: A Képviselő-testtilet 2aI3. januáľ 23-án tźngya|ta és a 8120|3. (I.23.)
szźtmu hatźrozatában meghatározaa a pĄektmegvalósító szewezetek fe|adatait, illetve
elfogadta a szervezetek, a Hivatal és a projektmenedzser közti együttmfüödési ľendszert.
Továbbá döntĺitt apá|yźzat megvalósításźůlozbiztosítandó önkormányzati otlĺésztő|.

A' p.ályánat 7. dtintése: A Képviselő-testiilet 2013. február 6-i ülésén lnegismerte és a
28lf013. (II.06.) száműhatźtrozatźtban tudomásul vette a végleges,20|3.januáľ 30-tna\áírt
Tiímo gatási S zeľződést és annak mellékleteit.

A pá|yázat 8. dtintóse: A. Képviselő-testtilet 20|3. február 27-i ülésén elfogadta a
projektmegvalósító szervezetekkel kapcsolatos dokurnenfumokat, a Rév8 Zrt. megbizási
szerzodését. a Kisfalu Kft. megbízźsi szetződés módosítását, a Jőzsefvźtrosi Családsegítő és

Gyeľmekjóléti Központ, valamint a Jőzsefvátosi Vĺĺľosüzemeltetési Szolgálat Szervezeti és
Míiködési Szabá|yzatlínak módosítását, a Jőzsefvźtrosi KĺlzĺisségiHázak Nonprofit Kft.-vel
kcitendő feladatellátási szerzőďést. Továbbá elfogadta az MNP III projekt kommunikációs
cselekvési tervét, és a pľojekt megvďósításában résztvevő szewezetek egyĹittmfüödési
ľendszere című dokumentumot, mely a Képviselő-testĹilet 8120|3. (I.23.) száműhatározatżnak
1. pontjában elfogadott helyébe lépett.

2, A 'TámogatásiSzerződés 9. sz. mellék|ete - közbeszeľzési ütemteľv

A Támogatási Szerződés 9. szźtmí ĺĺleiléklete tarta|mtzza a pľogram soriín felmerüiő
kozbeszerzések táľgyźft, becsiilt értékét,t, a kijzbeszerzési eljĺírás soľán alkalmazandó
eljiĺľásrendet és eljaľĺás fajtáját, illetve az egyes kozbeszerzési eljáľások időbeli iitemezését.

2013, februrĺľ l-jétől az onkoľmányzat_ a VaroŚgazdá|kodási és Pénztigyi Bizottság}9l}Ol3.
II.28.) sz,ámthatfuozatáĺlak 3. pontja a|apjan_megbízási szerződést kötött azÉsz-l<BR Kft.-
vel, a pľojekttel kapcsolatos közbeszerzési e|jarások lebonyo|ításźlra, hivata]os kozbęszerzési
tanáesadói feladatĺrk eIlátásźra. Az ÉS,Z'Y'ER. Kft., a pľojekt megvalósítő szervezetek, a
pľojektmeneđzser szervezet, i|Ietve a Hivatal munkatársai ismételten áttekintették fenti
ittemteľvet é s j avaso l j rík annak módo sítását, i l l etve aktual'izźůásźń.



.:,'.'.':. ' 3;.' 'Javaslaŕ.a.,kijzbeszeľzésititemtervnrĺĺdosÍtĺ{sára,aktualizátrásáľa '-.]],: ...:':

Ajavasoltmó,dosításokatésaktuaIízá|ásokatazalábbiakbanfoglaltuk<issze:

i..-,':..''.i',.: ,. 3.1.' Apľagľamelőkészítéssoránlefo|ytatottbeszenésietjárásokfęltůintetóse .', , , .....'
A'l.ámogatásiSzerződésaIáíráséúmege1őzőenazonkoľményzatákĺizterii1et(utak''és
köaerek) felújításhoz kapcsolódóaĺr lefolytatoIt tervező kiválasztás źra irányu|ő kozbeszerzési

l. t. ,
e|játásokat. A lefolytatott eljárások az a|ábbiak: . 

.

].,. '. j'..-.' -' aVárosgazđá|kodźtsi.ésPénzĹigyiBizottság117tl20l2.(IX.26.)sz.határozatźlbanúgy .'

előkészítés éhez a KMOP-5. 1 :|/B-If páIyźnati projekt keretébeď' tárgyilközbeszerzési .

: : e|jmásban a . legalacsonyabb összegű ellenszolgĺiltatást tarta|maző ajántratot
MOBILTERV Kft. nyujtotta be, így aze|jźrás nyeľtese.

' - a Bizoťtság a I|72l2O12. (IX,26.) sz. határozatélban úgy dĺ5ntött, hogy a ,,TeľvezésiI szerz(5đés kĺizteľületek vonatkozásában a Magdolna Negyed Program IlI.

i . , , ,: előkészítéséhez a'KMoP-5.l.IlB-|2pá|yźzatiprojel<tkeľetében. tttgytlkozbeszeruési
eljáľásban

.:. ' :. aII. rész vońatkozásában az Ú;irany Tájépitész Kft. ajanlattevő adta, igy u
eljárás II. részének nyeľtese,

', ' .. '. '' . - a IxI. rész vonatkozásźtban a Roeleveld-Sikkes Aľchitects l{ungary Kft.
ajifurlattevő ađta, így az e|járás III. részénęk n.yertese.

' : A Pro:Regio NonproÍit KozJ;rasznű Kft. kéľése, hogy ezen e|jźtásokkal keľĺiljĺin kiegészítésre
a kozb eszerzés i ütemterv.

i. 3,2, A konzoľcĺrrmĺ paľtneľek = táľsashának _ által lefolytatąndó közbeszeľzésĺ
l : :, eljáľások adatainak aktualizálása

.Több tźnsashźukozbeszerzési.eljáľása a megvalósítási szakaszbalépett, így azok, a tényadatok
ismertében pontosítandók a kĺizbe szerzésí ütemtervben.

. :':. 3.3. ' C)nkoľmányzatikőzbeszerzések módosítása

Epítési beruhŁások esetén az eređetiütemteľv több közbe szerzésieljĺfuást tarta|mazott, épület
felújítas esetén és ktizteľület felújításná| 4 _4 csomag közösségi értékhataľ a|atti,nyílt eljáľás

' lefol1'tatását fuźnyoztaelő a terv.

':' .. 1 .'. '.'.Az.új kozbeszeľzésitanácsadő; az Ész..ĺ<gn Kft. áttokiffiet|e a kózbeszerzési tervet és az.'i építési beruhĺĺzások során javasolta'- mint az önkoľmźnyzat érđekeinek leginkább megfelelő
megoldást _, hogy az ĺjnkormányzati tulajdonban lévő béľhápak, helyiségek felújítási
munkáira egy keretmegállapodásos eljarás lefolytatását (becstilt éľték |.362.338.233,- Ft a.'.: j következők szerint: Ét: onrotmáĺyzati'lakóépületek felújítása le|szÁłno|hatő ktiltség/:

6.002.563,- Ft; T-G: Nonprofit szolgáltatő irodfü kialakítása /e|számo|hatő költség/:
52.842.051,- Fr). ,



. j A keretrnegállapodás megkĺitését,kĺivctően konzultációs felhíváŚ utiĺn egyedi vá||a|kazási ...i:i:]].li .J.

: SZ€rződések kerülnek megkötéSre, figyelemme| akozbeszetzésęI<ľől szóló 201r|. évi CVIII.
: ' törvény (a továbbiakban: Kbt.) 108. $' 109. $ (1) bekezdés b) pontjában és a 110. $ (3)

bekezdésében foglaltakra ' '': ,... : ' 3' .,.l ';;..' : '

.. . :j A Kbt' ]09. f (I) bekezdés b) pontjaszeł.iłlt: 
.

,;,]09. $ (I) Keretmególlapodás nég,lformában la)thető:
b) esy.ajánlatte.vővel megkżnft keretmegállapod.ás, am.ely nem tąrtalmazza az annak

. . alapján adott lrizbeszeľzés me.gvalósítására irányuló szerződéś(ek) łninden feltétetét vagy
. .' ' : ' azoknt neln kötelező erővel tartalmazza;,' . .::.

' Azeijárás a KFF és a Pro Regio Nonprofit előzetes ellenőrzését kövétően azanna|ęlinditható. .. ..,'

Az időbeli ütemezésnél figyelembe kell venni a Kbt. és a. 20;a7-20I3 progľamozási :

' : időszakbatl az.Európai. Regionális Fejlesztési Alapból, az Evőpai.Szociális Alapból és a ''. ' ', :

Korm" rendelet (a torzábbiakban: Koľm. rendelet) 23. a|cimében foglalt kizbeszerzésekľe
vonatkozó rendelkezéseket.

l A Ko{m. rendelet 3B:. .$ (1) bekezdése alapján az építéqi. ,beruházás esetén a' háromszázmillió forintot elérő vagl meghaladó értékĺÍ lĺÓzbeszerzési eljárás esetében .. , . '-:| . támogatást igénylő, illene a kedl,ezményezett a lôzbeszerzlsi eljárás megindítósát
megelőzően legalább 40 nappal a kozbeszerzési dołłumentumoknt támogathatósági,
elszómolhatósági, valamint műsząki szempontú minőségellenőrzés céljából a kĺjzreműkôdő
szervezetnél nyúj tj a be.

:' Az éptiletfelúiításokľa vonatkoző keľetmegáll.apodásos eljárás az ajźn|atkérő onkormányzat
. számára a|egbiztonságosabb megoldási mód, különĺis tekintettel a Kbt. 18. $ (2) bekezdése

i ' szeľinti egybeszánítási kĺitelęzettségľe, me|y a|apján az aján|atké'rónek egybe kell számítania :,

' , . ugyanazon építési beruházás nregvalósításáľa irányu\ő szerződések éľtékét, melyet a|źtálmaszt
. , az Ész-rpn i(ft. által jelzett, a K.özbeszeľzési Hatós ág}O|Z.jlłlius l 1. napjan kiadott 78. sz.

Kcĺzbeszeruési Étesítőben szereplő Útmutatóban és a 2004/I8IEK fuźnyelv 9. cikk (3)

EU támogatásból valósul meg a kivitelezés _ a közremfüiidő szerÝezet á|ta| szabźllytalansági
vagy jogorvoslati eljárás kezđeményezési és péĺlnigyi támogatás megvonási, csökkentési 

:

következményekkel j aľhat az onkoľm ányzafta nézve.
Ezen tulmenően a kere,tmegállapodásos eljáľás lefolytatásával az oĺlkormźnyzatjárulékos
költséget (hirdetmény feladási díjak) takaríthat meg az onkormanyzat. Biztosabbá teszí a '' . : '.

megvalósítást, meľt lehetséges a múszaki taľtalom és a mennyiség későbbi pontosítása' avagy
. cstikkentése, különös ťrgyeimemme| ana,hogy az érintett épiiletekben valamennyi esetben.a ' l

. kivitelezés lakottan keľĹil lebonyolításÍa) az épületek régiek, kültinböző életkoruak, ezért a .

műszaki tarta|mat nem minden esetben lehet maľadéktalanul, pontosan meghatározni'. ' ' ..

Továbbá az onkorm ányzatnaknincs megrendelési kcitelezettsege a kiiľét8sszeg 
","jeig, 

íe;y * ' 
. ,. 

''''.., '''.' '' '..' ]

onkoľmányzat nem vállal előzetesen lehívási kötelezettséget; szeľvezettebb munkavégzést
tesz lehetővé; mivel azonos kivitelező teljesítése esetén könnyebben kezelhető, jobban 

,

szervezhető, összehangoltabb a munkavégzés, az onkormányzatnak ís egy kivitelezővel kell
egytittmiĺködnie;valamintegyszenĺsödikazelszámolásaProRegióKozhasznűNonprofit
Kft. felé, egységes elsziĺmolási rend alakítható ki a nyeľtes ajánlattevővel, továbbá javu| az
onkonnányzat|lely'zete a garanciá|is és szavatossági követelmények betartatása terén is. 

'

A keretmegállapodásos eljaľás időbeli ütemezése: az e|jźlĺás tervezetten ápľilis hónap kĺizepén
_ a KFF és a Pro Regio Közhasznú Nonpľoťrt Kft.. elłĺzetes ellenőrzését követően _ megindul,



a. keľetnregállapodás megkötése júliusra várIrutn. Ezl kovetoen 'kerĹil sor a korrzultiíĺ:iós
eljĺírások lefolytatásaľa - melyek időigénye minimális '- és az egyes vá|Ia|kozćsi. szerződések
megkĺitésére. :

A közteľĺiteti felújítások esetében a:kĺjzbes zerzésiterv időlrelí tit.#ezése változik. Az utak.(Magdolna u., Baueľ S. u., Teleki téľ utak, csomópontok, becstilt éľték 24I.408.662,- Ft)
kivitelezése tekintetében a kiviteli tervek ľendelkezésre állnak, er,ért az, tltak kivite|ezésére
irányuló közĺisségi éĺtéIłlatar alatti, nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbe szerzési eljáľąs
keľül lefolýatásra, a ľészietes nrűszaki taľtalom és alkalmassági követelrnények végiegesítése
után.

A közteľek (Kálváľia,.tér (becsült érték: 140.658.000,- Ft), FiDo tér (becsült éľték:
162.598.425,* Ft), Teleki tér.(becsiilt éľték: 132.678.220,' Ft)) kir'itelezése tekintetében a
kiviteli teľvek elkésziiltét követően, közĺisségi értékJratár a|atqi, nemzeti eljarás rend szeľinti,
nyílt közbeszeruési eljarások kerĹilnek lefolytatásľa, mivel csak a kiviteli tervek biľtokában
hatarozhatő meg mennyiségileg és műszakilag is pontosan a kivitelezés tárgya, tekintettel
aľľa, hogy az építési benrhazás táľgyu kozbeszerzési eljárások k<jtelező'melléklete a teľvek és
az át azat|an kö lts égvetés.

A közterek kcizül a kiviteli tervek tervezőinek kiválasztás ára kényu|o köztisségi éľtékhatrĺľ
alatti, hirdetmény nélkiili tĺírgyalásos kozbeszerzési eljárások - a ,,K1/1: közĺisségi zöldfelĹilet
tervezési szo|gáltatáS'', mely a Teleki térre vonatkozik, és a,,K3: Kátvária tér kiviteli terv''
tárgyában_ megindításĺĺľól aYźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 20].3. máľcius 1l-én
hoz döntést.

Az onkoľm źn5,zataz MNP III páxyazatban is és jelenleg is fontosnak tartja,hogy valamamyi
kozbeszetzési eljáľásban a helyi fog|alkoztatást és helyi kis és középvállalkozások bevonását,
a tartós, rcgisztrá|t álláskeľesők foglalkoztatása. Mindezek a|apjźn az Önkormźnyzat bírálati
szempontként kíváĺfa éľtékelni _ a lehetőség szemnt Józsefuárosi _ ľegisztrált tartós'
munkanélktiliek bevonźsźft a teljesítésbe, va'l.amint az aján|attételi felhívásokban is feltĹintetni
aľra vonatkoző igényét, hogy lehetőség szerint hely kkv-k bevonásával tĺiľténjen a kivitelezés,
mely igéný az aján|attételi felhívás műszaki tarta|mźnak és a szęrződés teľvezetének részévé
kell temi.

A közbeszerzési terv további módosításai _ melyek összhangban állnak a közbeszerzé:si
eljáľásokban eljáró Bíľáló Bizottság tagjainak véleményével - a kQzbeszerzési eljĺíľások fajtáit
éľintik, melyek a|apjźn a hiľdetmény nélküli tárgyalásos eljarás helyett, nyÍIt eljáľások
keriilnek lefolytatásr a az a|ábbiprojektekben:

- ' a,,K6: Térfigyelő kamerarendszeľ kiépítése'' tátgyűeljárásban, łz źrubeszerzésre;
- a ,,Sanpervizió szociális munkások szźtmára tareyű eljiíľásban, a szo|gá|tatźs

megrendelésre; .

- a ,,Kéůvárta téri ifiúsági, közĺisségi szociális munkď', illetve a ,,Tehetséggondozó
múhelyek szervezése és mfüödtetése'' tźrgyű eljárásban, a szolgáltatások
megrendelésére, tekintettel aľra, hogy civil szervezeteknem vehetnek részt tárgyalásos
eljĺĺráson csak mikro-, kis-, vagykozépvá|lalkozások a Kbt. a|äpjan;



- a ,,Lakásfelújításhoz kapcsolódó motivációs csomag biztosítása a családfejlesztési
szolgá|tatás számárď, taryyÍr eljaľásban, aZ trubeszerzésre vonatkozóan
keretmegállapodásos nyi|t e|jarás javasolt, tekintettel aľra, hogy a pontos miĺszaki
tartalom a jövőben, csak az arľa jogosultak családok igényei a|apjtnhatározhatő meg;

- a ,,Keszt5nĺgyźni szald<épzések taľtós munkanélküliek részére,, téltgyíl,, szo|gáItatás

megrendelése iľányuló kozbeszerzési elj aľásban.

Az eljtrások típusaiban eszközöIt véLltoztatások miatt a Kozbeszeruési Terv valamennyi
hatĺárideje (hirdetmény megjelenése, aján|attételi hataľidő, eredményhirdetés tervezett

időpontja,szerződéskötéstervezettidőpontja)aktua|izź.Jásrakerült.

A fentiekben ismęľtetett építési beruházások, árubeszerzések és szolgáltatások
megľendelésének vźt\tozásut az e|oteqesztés 1. szdmú mellékletét képező Projekt szintű
kozbeszerzési terv I. sz. módosítása tartaImazza. melynek képviselő-testületi elfogadását
követően a Pro Regio Kozhaszní Nonprofit Kft. felé vá|tozźs bejelentés keretében kell
közolni.

4. Jĺózsefvárosi Onkormánvzat Ktizbeszeľzósi és Beszerzési Szabáivzatának
módosítása

A Képviselő-testület 2012. februaľ I6-án fogadta el a Józsefuiĺľosi onkormányzat
Kozbeszerzési és Beszerzési SzabáIyzatát, mely 2012' februĺĺr 20-án lépett hatályba. A
SzabáIyzataktualizáIásaindokolt,tekintettelazalábbial<ra:
- a Képviselő-testület módosítottaabiráIőbizottság|étszálĺlźt', melynek átvezetése szükséges;

- a Bírá|őbizottság és a közbeszerzési eljaľásokban eljaĺó kiilső bonyolító l tantrcsadő

feladatainak, felelősségi kĺjrének pontosítása szükséges, annak SzabáIyzatban való rögzítése;
- a VaľosgazdáIkođasi és Pénztigyi Bizottstlg alelnökei kĺjziil nincs kc}zbeszerzésért felelős
alelnök z}IŻ.junius 8. napjától' tekintette| ar'ra, hogy a Képviselő-testĺilet aBiráIőbizottság
feladatkörét kiszélesítette, melynek alapján indokolt a módosítás átvezetése aSzabá|yzaton;
- az e|miit egy év tapaszta|ata a|apján a Kbt. hatźiya aIátartoző, de közbeszerzési érté|<határt

elnem étobeszeruési eljárásokľa vonatkoző szabźiyok felülvizsgáIata indokolt;
- sziikséges a Magdolna-negyed III. pľojektľe vonatkozó szabályok rögzítése.

A Kbt. f2' s Q) bekezdése szerint: Az ajónlatkérő k0teles meghatóromi a közbeszerzési eljárĺźsai

előkészítésének, lefolytatasának, belső ellenőrzésénekfelelősségi rendjét, a nevében eljaľó' illetve az

eljĺźrásba bevont személyek, valamint szervezetek felelősségi karü és a közbeszerzési eljárásai
dokumentáldsi rendjét, osszhangban a vonatkozó jogszabályokkal. Ennek kĺ;rében különösen meg kell
hatóroznia az eljdrás soľán hozott döntésekértfelelős személyt, személyeket, vagł testületeket.

Az e|oterjesńés 2. számú mellékletét képezi az új Szabá|yzat, melynek egyeztetése

megtörtént azÉsz-ĺ<ĺR Kft.-vel, aBírálő Bizottság tagjaival. A jelenleg hatályos Szabá|yzat
rendelkezéseihez képest a módosítások / kiegészítések dőlt betűtípussal keľiiltek jelölésľe.

A Képviselő-testiilet d<jntését a Magyaľorszźę he|yi ĺinkoľmanyzataiľól sző|ő 2011. évi
CL)o(xx. tĺlrvény 41. $ (3) bekezdése, a Kbt. 22. E Q) bekezdése alapjánhozzameg.

Kéťtikaza|ábbihatározati javaslatelfogadását.
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A l(épviselő-testĺilet rtgy dönt, hogy

1. . elfogadj a az e|titerjesztés 1. számű mellékleté t képező taľtaiommal, a Magdolna-
neryed Pľogram III. _ KMoP.5.1.1'tB-12.k-2012.0001 azonosítĺó számr'l
Támogatási Szerződés 9. sz. mellékletétképező' Pľojekt szintű kiizbeszerzési terv
1. sz. módosítását.

F'elelős: Polgáľmester 
'

Hatáľidő: 20t3. máľcius 13.

2. . fe|kéľi a Polgáľmesteľt, hogy a határozat 1. pontja szeľiňti kőzbeszerzésÍ teľv
módosítást válitozás bejelentés keľetében je|ezze a Pľo Regio Nonpľofit

a|áírálsńra

Felelős: Polgĺíľmester
Hatráľidő: 2013. március 20.

3. ?) elfogadja az előteľjesztés 2. számú mellékletét képező Józsefuáľosĺ
onkormányzat Közbeszerzési és Beszerzési Szabá|yzatát, me|y 20t3. márcĺus 14:
én lép hatályba.

.b) felhata|mazra a Polgáľimesteľt
megielentetóséľe.

Felelős: Polgĺírmester
Hatrĺľidő: 2013. máľcius 14.

a Szabáiyzat aláirá,sáľa és a honlapon töľténő

A diintés végrehajtásáúvégző szervezetÍ erység: Ptév9 Zrt., Polgáľmesteri Kabinet,Iegyzői
Kabinet.

Budapest, fOI3. március 1l.

polgáľmesteľ

é./frŁc
Esľ5' Attita

alpolgáľmesteľ
Balogh István Szĺlveszters.K. Kaĺser Jőzsef 3.K.

képviselő képvĺselő

Töľvényességi ellenőrzés:
Rinrán Edina

jegyzó
nevében és megbízásából rl // ĺ ĺ n .ľJ-- ,/(ĺ,raV 7."-,>rr' uvLrytr 7'-' /

Dľ. Mészár Erika
aljegyző
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Eredmény.
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k tés

tervezett
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kiviteIeżése

l\gl .\ql/o| |(

kiviteIezése

6

Budapest Fóváros VIII.
kert]|et JÓzsefuárosi
tnkormányzat,2

K1ll: Teleki
kiviteIezés

epitési
beruházás

6.3

Tervezési
szerzódés
kcizterÍiietekre 1.
rész: Ká|vária tér
tervézése

Ě'uoapest rovaros VllI.
kerl'iIet JÓzsefvárosi
Önkormányzat

épitési
beruházás

7.

Budapest Fóváros.VIII.
kertiIet Jőzsefvárosi
onkormányzat

162 598 425

I ervezési
szerzódés
kcizterÜ|etekre 2.
rész: Te|eki tér
tervezéśe

építési
beruházás

140 658 000

szo|9á|tatás
megrendelése

I ,L.

Budapest Fóváros VIII.
kertiIet Jőzsefuárosi
Önkormányzat

Tervezési
szezódés
kÖztertiIetekre 3.
rész: FiDo tér
tervezése

k.izcissé9i
értékhatár

aIaťti

i32 678 220

8.2.

szoIgá|tatás
megrende|ése

kerl.iIet Jőzsefvárosi
Önkormányzat

kciztisségi
értékhatár

alatti'

Tervezési
szerzódés utäkra

K1ll: Te|eki tér
k<iz<issrfoi
z ldfehilet
tervezési
szoIoá|tatás
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Budapest Fóváros VIII,
kertiIet Jőzsefuárosi
onkormányzat

|<ciztissé9i
értékhatár

'alatti

szo|9áĺtatás
megrende|ése

nyi|t e|járás

k zcisségi
értékhatár

aiatti

16 900 000

nyí|t eljárás

szoIgá|tatás
megrende|ése

2013.07,06

ł\J: F\a|var|a ter
kiviteli terv

ĺ( z ssé9i
értékhatár

hirdetmény
né|kĺjIi
tárgya|ásos
e|járás

2013.08.2L

szo|9á|tatás
megrende|ése

..

K6: Térfigye|ó
kamerarendszer
kiépítése

@ 
szÉcuENYl TERv

ÖssŹességében
Iegě|ónycisebtl
aján|ät

alatti

an

I 000 000

1

hirdetmény
né|ktiIi
tárgya|ásos
e|járás

3.10.15.

5sszessEgéb-ä;-
ege|ónycisebb
ajánlat . '

értékhatár
alatti

szo|9á|tatás
megrendelése

2oĹ2,o9'72

B

5sszességében
e9e|ónycisebb
lján|at :

661

szolfilEtE-
megrende|ése

kciz sségi
értékhatár

alatti

2013.08,06

hirdetmény
né|ktjli
tárgyalásos
eIjárás

4t7

'sszessegébenege|óny<isebb
ajánIat

2oĹ2,o9't2

7 086 6Ĺ4

2013,09.20

kr)zossé9i
értékhatár

alatri

né|kriIi
tárgya|ásos
eljárás

2013.11.05.

T7

.08.23

osszessegeben
Iege|ónyc!sebb
ajánIat

2012.09.I2

t44 882

20i3.10.07

k<iz sségi
értékhatár

alatti

hirdetmény
né|ktiIi
tárgya|ásoś
e|járás

2012.09.19

2073.C9,03

sszességében
Iege|ónyĺisebb
ajánIat

fulf .u9,12

kÖz sségi
értékhatár

alatti

.1i.20.

2013,10.18

hirdetmény
né|ktjIi
tárgya|ásos
eljárás

2012.09.19

2012.09,26

?ot

2oĹ3'

osszessegeDen
lege|ónycisebb
ajánIat

nyilr euaras

3.03,12

2012.09.26

2012.09.1

2012.10.08

20t3.o3.L2

eg,alacsonyabb
5sszegr1í e||en--
;zo|9á|tatás

o 2012.09.26

2o12lO.o8

2oĹ2,o9'I9

2u1J.06.03

legalacsonyabb
Összegr1í e||en-
szolgá|tatás

2013.O3.22

20L2.tO.OB

2oĹ2'o9,26

egaIacsonyaŁlb
5sszeg e||én:-
;zo|9á|tatás

2or3.03.22

2013.04.15

20i2,10.06

2oĺ3,06,24

2013.04.15

2013.o4.26

2013.07.15

2013.04.26

2013.07.26
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13.
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L4.
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fooIaIkoztatása

szo|9á|tatás
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Budapest Fciváros VIII.
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Lakasfe!ujitäsnoz
kapcso|ődő
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Ďuoapest rovaros Vll!'
kerÜ|et JÓzsefvárosi
Önkormányzát

12 096 000

szo|9áĺtatás
megrende|ése

16.

Bauer Sándor utca 19
Társasház

Tehetséggondoző
miíheIyek
szervezése és
mr1ĺkcidtetése

23 622047

árubeszeżés

L7.

kcizĺissé9i
értékhatár

alatti

Lujza utca 18. Társasház

3Ĺ 7o4 723

Kesztyugyári
szakképzések
tartÓs ,:..

munkané|kijIiek
reszere'

18.

kÖz sségi
értékhatár

alatti

nyĺ|t eljárás

Matyas tér 5. Társasház

23 114 000

szo|9á|tatás
megrende|ése

Bauer Sándor utca
19. sz, alatti
társasház
fe| jítága

kÓzÖssegi
éftékhatár

alatti

nyilt euaras

szoIgá|tatás
megrendelése

Lujza utca 18 sz.
a|atti tá.rśasház
fe| jításä

k z<isségi
értékhatár

alatti

19 685 039

2013.03.26

nyrlt euaras

Mátyás tér 5'sz.
aIatti társasház
fe| jítása

Epitesl
beruházás

nyi|t e|járás
keretmegá|-
Iapodásos

9 078 677

.&
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2013.04.03

legalacsonyabb
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szo|9á|tatás' '
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Epitési
beruházás
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65
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581 028

Kozossegi
értékhatár

alatti
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2013,05.31

. Epítési
beruházás

2013,04.09
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nyí|t eljárás

egalacsonyabb
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hirdetmény
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1
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2013.03.18

2013.03.14
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2013,04.08
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ŁuL3.u4,22
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Társasház

Mátyás.tér 13. sz'
a|atti társasház
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Epitesi
beruházás

24.
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fe|eki tér 3. Társasház

Mátyás:tér 16. sz.
aIatti társasház
fe| jítása

Epítési
beruházás

25.

\tu

fl
\llJ

Te|eki tér 4' Társasház

35 664 490

Szerdaľĺe|yi u'. 11.
sz, alatti
társasház
feIrijítása

Epitési
beŕuházás

26.

I e|eki tér 5 Tá sasház

20 525 079

Te|eki tér 3. sz.
a|atti társasház
fe| jítása

Epítési
beruházás

kciz<issé9i
értékhatár

alatti

27.

Te|eki tér 6 Társasház

30 161 963

Te|eki tér 4. sz'
aIatti táłbasház
fe| jításä

Epĺtési
beruházás

Kozossegi
értékhatár

alatti

28.

hĺrdetmény
né|kriIi
tárgya|ásos
e|járás

Te|eki tér 7 Társasház

18 118 000

Te|eki tér 5. sz'
a|atti társasház
fe| jítáśa

Epĺtési
beruházás

kcizosségi
ér.těkhatár

alatti

hirdetmény
né|kÜ|i
tár9ya|ásos
e|járás

21 048 633

Te|eki tér 6' sz.
a|atti társasház
feIrijítása

Epítési
beruházás

koz0ssegi
értékhátár

alatti

2013.02,15

hirdetmény
né|kĺiIi
tárgya|ásos
e|járás

13 883 492

Te|ekĺ tér 7. sz,
a|atti társasház
feIrijítása

Epĺtési
beruházás

k z sségi
értéthatér

alatti

2013,03.04

ffi
ffi szEcľENYl TERv

legalacsonyabb
csszegü ellen-
szoIgá|tatás

hir(letmény
nélkĺjIi
tárgya|ásos
e|járás

L9 302 737

k z sségi
értékhatár

alatti

Epítési
beruházás

2013.02.19

legalacsonyabb
clsszeg ellen-
szoigá|tatás

hirdetmény
né|ktlIi
tárgya|ásos
e|járás

4f 406 071

k<izcissé9i
értékhatár

alatti

Epítési
beruházás

2013.03.04

2013.03.01

hirdetmény
né|kĺjIi
tárgya|ásos
e|járás

i-egalacsonyabb
Ssszeg elien-
;zo|9áltatás

30 987 266

KOZOSSegI
érté|<határ

aIaťti

2013.02.04

2013.03,18

IegaIacśonyabb
Összeg e||en-
szo|9á|tatás

hirdetmény
né|kĹiIi
tárgya|ásos
eljárás

15 300 000

13.03.08

kÖz sségi
értékhatár

alatti

2013.03.04

2013.03.04

legalacsonyabb
sszegr1ĺ e||en-

szo|9á|tatás '

hirdetmény
né|k Ii
tárgya|ásos
e|járás

2013.C3.19

20L3.02.04

2013.03.18

e9aracsonyaou
)sszegrlí e||en-
;zolgá|tatás

hirdětmény
né|ktili
tárgya|ásos
e|járás

2013.03.14

alatti

i3.04

20t3.o2.04

2013.o2.r4

hirdetmény
né|ktiIi
tárgya|ásos
eljárás

e9alacsonyabb
)sszegiĺ e||en-
;zoIgá|tatás

2013.03.25

2013.04.08

2013.03.18

|ę9a|acsonyabb
ĺiss7egr1Í e||en-
9zoIgáltatás

2013.O2.26

13.04.22

2013.04.08

20L3.02.r4

Iega|ácsonyabb
osszegii e|lén-
szoIgá|tatás

2013.04.08

2013.03.11

2013.02.14

egalacsonyabb
Ssszegü ellen-

'zo|9á|tatás' 
].'

20L3.02.26

20t3.o4.22

20t3.04.22

20L3.O2.26

2013.03.11

2013.o4.f2

20L3.44.22

20i3.03.11

2oL3.o4.22

20L3.O4.29

20L3.O4.29



'' ffi szÉcHENYlTERV

x'Indoko|ás: (kiit nosen a becsi:.tt értékre, egybeszámítási szabátyokra hivatkozással, és arra, hogy a projektet érintó,iaz'neszerzési
eljárásban más, projektet nem érintó beszerzésre soir kerul-e)

Nyitatkozom, hogy a 2o11. évi CVIII. tiirvény a kłizbeszerzésekrót hatátya alá tartozom: IGEN NEM

Amennyiben igen, akkor a t rvény alábbi rendelkezése a!apján: (megfele!ó kivátasztandő)

a)
b)

a minisztérium, a Minisztere|nokség, a kozpontosított kozbeszerzés során ajániatkérésre fe|jogosított szervezet;

c)azajogképesszerVezet,ame|yetkozérdek,dtatása'cé|jábő|hoznak|étre,
vagy ame|y i|yen tevékenységet |át e|, ha az a)-d) pontokban meghátározott egy valy tĺi-oo s'e'ue'ät, ázo,,szigsvij|é;;;9'; xormány
kti|on-kt]|on vagy egy ttesen,.kozvet|enÜl vagy kozvetetten meghltározÓ beĺol!ást ép"' felette gyatbrolni uag'-.ĺ].ooosét tciousegi 

.

részben egy Vagy tobb ilyen szervezet (test|.iÉt) finanszírozza;d) a 9. 5 (1) bekezdés,k) pontja szerinti gazdálkodÓ szervezet;e) az a)-d) pontok hatá|ya a|á nem tartozÓ gazdá|kodÓ szervezet [Ptk. 685. $ c) pontja], amety a tt4, $ (2) bekezdésében
meghatározott kozszo|9á|ta!Ói tevékenységekvalame|yikét folytatja, és ame|y ĺäleŕt.az 

"i-ä) 
ponti,kuán měgj.látározoti 

"g'uágy 
tobbszervezet kozvet|enÜlvagy. kozvetve meghatározÓ befolyást képeš gyakorolní, a II4, s (2) |érezdése szerińti ktiiśzolgeit"atoi-

tevékenységének biztosítá.sa cé|jábÓ| |eľolytatott beszerzése sol.án ; 

-
f) az a)-e) pontokhatá|ya a|á nem tartozÓ szerve.zet, ame|y a.LL4, $ (2) bekezdésében meghatározott egy vagy tobb kozszo|gáltatői
tevéken.ységét kti|on|eges Vagy kizárÓ|agos jog a|apján folytatjä, a I74' 5 (2) bekezdése szerint-i koii.olg;lt-a-1,Ói-t"""il.Ě"v.ěs?n"k
biztosítása cé|jábÓ| |efo|ytatotI beszerzéśe során; 

. -

9) . a támogatásbÓ| megva|Ósu|Ó beszerzés vonatkozásában az a).f) pontok hatá|ya a|á nem tartozÓ szervezet - az uniÓs értékhatárt e|nem éró beszerzés esetén.az egyéni vá||aIkozÓ.kivéte|éve| -, ame|ynek szo|gáltatás'megrende|éiét.áiuoesze,'esotuug' épÍte.]
beru.házását az a)-d) pontok hatá|ya a|á tartoző. egy Vagy tobb szeivezet az uniÓs ététńatált 

"ieno'e'térĹí 
beszerzés 

"šáteben 
tobbségirészben, a nemzeti értékhatárt e|érö, de az uniÓs éitéttlatát e| nem éró értékrlĺ oeszerzes-ě."t.ĺo"n ĺ;ŇäÖ ';.# .í: ;a'ha|adÓ

részben kozvet|enÜ| támogatja ;h) azadot} o"ś'éi'eš.*äjía|ősításakor az az a)-g) pontok hatá|ya a|á nem''tartozÓ'szervezet,'amely onként vaqy szerzódésben vá||alterrevonatkozÓkote|ezettségvagykÜlonjogszabá|y'koteiezésealapiánfo!y'!e

Budapest, 2013. március ..

.j.;
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1.1.

r.f .

2.1.

3.1.

3.2.

J.J.

3.4.

I. R.ész

ÁI,rĺ.lÁľos RENDELKEzÉSEK .

Aszabá|yozás hatálya

Jelen szabá|yzat hatźiya a Budapest Főváros VIII. Keľtilet Józsefuárosi onkormányzat (a
továbbiakban: onkormányzat) éL|tA| _ a Polgáľmesteri Hivatal és / vagy külső, ezze| negbízott
személy, szervezet előkészítésében, illetve lebonyolítĺásźtban - m.egvalósítandó közbeszerzésÍ
eljárásokra, a közbeszerzés helyben központosítrásáról szóló f0/2007: (IV.2.) ö'nkormányzati
rendelet hatá|yl a|átaĺoző közbeszerzési eljĺárásokra és a közbeszeizési értéV'határt e| nem érő
egyéb beszerzésekre teľjed ki.

A Polgármesteri Hivatal kĺjteles az önkoľmányzati közbeszerzések során a kö,zpontosított
közbeszerzések lehetőségét folyamatosan figyelemmel kísérni, és,_ amennyiben annak feItételei
fennállnak - a kö'zbeszerzéshez való csatlakozásra az ajźtn|atkéro nevében e|jźrő részére
javas|atot tenni. A központosított közbeszerzésre a jelen Szabźůyzat rěndelkezéseit.kell
alka|mazni..'.

Az Ajánlatkéľő nevében eljáľĺó, il|etve az eljáľásba
bevont személyek, szervezetek

Az onkormányzat közbeszerzési eljárásaiban az ajánlatkérő nevében eljĺárónak minősül a
Yźrosgazdźtlkodási és Pénzĺ'igyi Bizoffság (a továbbiakban: Bizittság), ÝalámiÍit meghatźtrozott
esetekben aBizottságelnöke, illetve a Bizottság döntése a|apján külső lebo4ľo|ítő szervezet.

Az onkoľmányzat közbeszerzési eljárásaiban az e|járásba beuont ].s,emélynek' illetve
szervezetnek minősül:
a) a Polgármesteľi Hivatal, :

b) a Bíľálóbizottság,
c) az egyéb felkért közreműködők, így különösen a hivatalos közbeszerzési tanácsadó,

pénzíigy i, közbeszerzési és egyéb szakérto.

Eľtelmező rendelkezések

Kozbeszerzési eljárós előkészítése: az adott közbeszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges
cselekmények elvégzése, így különösen az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet-, illetőleg
piacfelmérés, a közbeszerzés becsült értékének felmérése, az e|járźst megindító (meghirdető)
hirdetmény, fe|hívás és a dokumentáció előkészítése

NyíIt eljards: olyan kőzbeszerzési eljĺáľás, amelyben valamennyi érdekelt ajánlatot tehet.

Hirdetmény néIktłli tĺźrgłalósos eljdrds: olyan közbeszerzési e|jźráts, amelyben az aján|atkéró
źúta|-aKbt-benelőírtakszerint-kiváIasztottaktehetnekajónlatot.

Tórglalásos eljórĺźs: olyan közbeszerzési e|járás, amelyben az ajźn|atk&o az źůta|a _ a Kbt-ben
előíľtak szerint - kiválasztott egy vagy több ajiánlattevőve|tárgya| a szerződés feltéte|eiről.

Tervpályazaŕ.. olyan sajátos, ktilön jogszabályban részletesen szabźůyozott teľvezési veľseny-
veľsenyforma, amely tervezési feladatok előkészítésére szol'gtů' illetőleg pályamű a|apjźn a
tervező kiválasztásĺának egyik módja.

Keľetmegdllapodásos eljárás: olyan kÓzbeszerzési eljárás melynek sorón az gjónlatkérő

3.5.

3.6.



3.8.

3. t.

4.2.

a) nyílt,.,meg'hívásos, vag - amennyiben a tárglalósos eljdrós alkalmazásának feltételei
fennóllnak - tárglalásos eljórĺźs lefoĺytatásĺźval keretmegállapodást köt a Kbt'-ben előĺľtak
fig,,eIembevéteIével;
b) a keretmegáIlapod,ás alapján a beszerzést a Kbt.-ben előĺrtak szerint valósítja meg.

Me{eIeIő szakéľtelem: akozbeszerzés tárgya szerinti miĺszaki, gazdasáęi, pénzugy| jogi és
egyéb ismeretek.

Közbeszerzési értékhatár: a Ktizbeszerzési Hatós ág źůta| aKözbeszęrzési Énesítőben minden év
e|ejénkozzétettbeszerzési tárgyakra vonatkozó uniós valamint nemzeti éftékhatárok.

lI. Rész

A kiizbeszerzésĺ eljáľás előlrészíté

A közbeszeľzési teľv

A Jegyző az onkorményzat adott évre tervezett közbeszerzéseiről az Önkoľmányzat éves
költségvetési rendeletének elfogadáséna| egyidűjeleg éves közbeszerzési tervet kĺiteles
összeállítani.

Aközbeszerzési terynek tarta|mazniakell a közbe szerzésieljárás tárgyai (árubeszerzés, építési
beruhĺízás,' építési koncesszió, szolgáltatás megľendelése és szolgáltatási koncesszió) szerinti
bontasban, aze|járás ľendje szeľint csoportosított (uniós érté|<határte|érő,nemzeti éľtékhatáľt
elérő. illetve nemzeti érték,hatfu alatti) kĺizbeszerzéseket és beszerzéseket.

A közbeszeľzési terunek tarta|maznia kell a k<izbeszerzései e|járás lefolýatásának tervezett
iđőpontját is. A Jegyző á'lta| összeállított közbeszerzési tervet a Po|gármester a Képviselő-
testület elé terjesai j ővéthagyásra

A közbeszerzési tervben nem szeľeplő, továbbá a tervhez képest módosított közbeszerzési
igény esetén a közbeszprzési tervet módosítani ke|l. A közbeszerzési teľv módosítĺására
vonatkozó javaslatot a módosíuáś indokaival együtt a Jegyzőjavaslata alapján a Polgáľmester
köteles az igény felmertilését követő 30 napon belül a Képviselő-testület elé terjeszteni
jóváhagyás céljából.

Előzetes tńjékoztatő

A közbeszerzési terv a|apján a Jegyzĺ| dönt aľľól, hogy a Kbt.-ben nem kötelező jelleggel
megjatźrozottaknak megfelelően az onkoľmányzat adott évre tervezett közbeszerzéseiről, a
kiilön jogszabályban meghatélrozott minta szerint, előzetes éves összesitett tájékoztatót
jelentet-e meg. Amennyiben a legyző előzetes tájékoztatőközzétételéľó|határoz, a hirdetmény
.előkészítésének, elfogadásának ésközzétételének szabályai megegyeznek arészréte|llaján|ati
felhívásokra vonatkozó szabálvoklĺal.

Bírálóbizottság

A Bíľólóbizottsóg hét tagbóI óll. A tagokat a Képviselő-testtilet külön hatĺĺrozatában je|öli ki,
oly módon, hogy a tagok a Kbt.22. $ (5) bekezdésének megfelelően nem lehetnek aBizoÍtság
tagjai.

A közbeszerzési e|járźls külső bonyolítója minden hónap első hetében e-mail foľmájában
tźýékoz1atja abírźióbiznttsági tagokat atźrgyhőnapban esedékes bíľálatok tźrgyáró|, és váľható
időpontjĺáról.

4.r.

4.3.

4.4.

5.

6.1.

6.2.



6,3.

6.4.

6.5.

6.6.

A' Bíľálóbizottság esetenként tagsaí ktjzül elnökĺjt vá|aszt. A Bírálóbizottság akkor
hatźrozatképes, ha legalóbb 4 tagjelen van. szavazateglenlőség esetén az elnôk szovąZata
dönt.
A Bírálóbizotts'źtg dĺintése a kisebbségi véleménnyel együtt az e|járás eredményéról szóló
bizottsági előteľj esĺés tarta|mi ľésze.

Amennyiben az adottközbeszerzési eljrárásban hivatalos kozbeszerzési tanácsadó vesz részt, a
hivatalos közbeszetzési tanácsadó minden olyan feladatot elvégezhet, amely nem tartozik a
Bizottság, illetve aBirá|őbizottsárykizátrólagos hatáskörébe. .:

A Bizottság tagjai aBíréiőbizottság munkájábankizárő|ag tanácskozátsi jogga| vehetnek ľészt.
Á, Bizottság esténként,határozzBt meg, hogy a Bírźůőbizottságot kiegészíti-e a közbeszerzés
tárgya sz'eľinti egyéb külső szakértőkke|, vagy a Hivatal illetékes szervezeti erységének
munkatársaival.

A közbesz erzési e|járźlsban eljáró hivatalos közbeszerzési tanácsad ő a Birźióbizottság
'tagjaitól, illetve aközbeszerzési eljárásba bevont valamennyi személýől köteles _ esetenként -
beszerezni a jelen Szabáiyzat |. számű fiiggeléke szerinti összéférhetetlenségi és titoktźtľtási
nyilatkozatot.. A nyilatkozatok az adott kozbeszerzési eljáľás .dokumentumainak részét
lĺépezik.

Részvételi/ajánlati' ajánlattéte|i felhívás

A közbeszerzési eljáľás részvéte|ilajźn|ati, ajánlattéte|i felhívását, valamint az ahhoz
kapcsolódó dokumentációt a Hivata| vagy a kiilső lebonyolító állítja össze a beszerzés tárgya
szerinti szakmai szompontok érvényesítése mellett a pénzugyi, a közbeszeľzési és az egyéb
jogszabá|yi rendelkezések alapján.

A'részxéteiilajátn|ati,ajánlattételi felhívást és az ahhozkapcsolódó dokumentációt előzetesen a
Birálóbizottság felé továbbításľa keľül véleményezés céljából.
A résnĺételi/ajánlati, ajánlattételi felhívás, az ahhoz kapcsolódó dokumentació és a
Bírálóbizottság véleménye az eljĺáľás megindítását tarta|maző bizottsági előterjesztés
melIéklete.

A közbeszeruési e|jźlrźsok külső bonyolítója köte|es biztosítani, hogy a Bírálóbizottság tagjai
az ajźnl;ati / ajánlatÍéte|ilńsnéte|i fe|hívások tervezetét, a dokumentációk teľvezetét azok
megjelenése e|őtt megismerjék, megvizsgálhassák és javaslatokat tegyenek az esetleges
módosítĺásra' hibálďhiányosságok javításra, illefue kiegészítésére, valamint a részvételi
jelentkezéseket, ajánlatokat megvizsgálhassák.

Ennek figłelembe vételével a Bírólóbizottsĺźg tagjai részére véleményezésre a
ľésnételi/ajánlati, ajánlattételi felhívós tervezetét és a dokumentĺźció tervezetét a
ktjzbeszerzési eljárásban eljáró hivatalos közbeszerzési tanĺźcsadó eleWronikus úton írósban
kďłldi nteg. '.-]

Á Bírálóbizottsóg tagjai véleményiiket a közbeszerzési eljórósban eljóró hivatalos
közbeszerzési tanócsądó részére 3 munĺrnnapon belĺil elektronikus úton küldik meg.
Ha a Bíľdlóbizottsóg legalóbb 3 tagja kéri, akkor a felhívás és a dokumentáció tervezetének
megvitatása céljábóI a Bírólóbizottsógot össze kell hívni, mely ą kozbeszerzési eljarósbatl
e lj ár ó hiv at al o s ko z b e s z erz é s i taruźc s adó fel adata.

A hiľdetmény közzététeÍinélküli tĺárgyalásos eljáľás jogszabályi fe|tételeinek fennállása esetén
legalább 5 ajánlattevőt kell meghívĺi. A meghívds szakĺnai indokolósa a Bírálóbizottsóg tagjai
részére kikiildött dakumentáció és az eljórás megindításłźt tartalmazó bizottsógi előterjesztés
kdtelező tartalmi eleme.

7.1.

7.f .

7.3.



7.4. Az esetlegesen szüIrségessé váló _ érdemi döntést nem taľtalmazó, közbeszerzés.jogi
szempontú (pl. hirdetményfeladásra vonatkozó adminisztratív intézkedés, díjfizetés stb.) -
hiónypótlás tartalmát a közbeszerzési eljárásban eljdró hivatalos közbeszerzés tanácsadó
hagłja jóvd a tnegkiildéstől szómított I munkanapoll belül. I{a a'részvételi jelelúkezési, illetve
az ajdnlati; ajánlattételi hatóľidő letelte előtt a felhívás kclzbeszerezés-jogi szempontbóĺ
történő módosítása válik szü|rségessé, e módosítúst a kozbeszerzési eljárásban eljóró hivatalos
közbeszerzési tanácsadó hagfia jóvd a megkiildéstől számított 2.munkanapon beliil. i

III. Rész

A közbeszeľzési eljáľás |efolytatása

A řIivatal a beérkezett részvételi jelentkezések, i|letve ajánlatok érkeztetésének
dokumentálásárólnyi|vántartástkötelesvezetni.

A bonĺási eljáráson a Bizottság elnöke által meghatározott személyek vehetnek részt az
,Ąjánlatkérő részéĺlś|;aBizottság elnöke által kijelölt személy vezetésével.

A külső |ebonyo|ító kötelessége a bontĺási eljĺáľás, illetve a bontási eljáľáson töľténtek és
elhangzottak jegyzőkönyvezése, tovźtbbá a jegyzőkönyvnek a Kbt-ben előírt hailáridőn belül
valamennyi részvételľejelentkező l aján|attevorészéretörténő kézbesítése.

Részvételĺ jelentkezések / ajánlatok elbíľálása

A kĹilső lebonyolító köteles biztosítani, hogy a Birtúőbizottsźą tagsai a részvételi
j elentkezések et / ajtn|atokat megvizsgálhassák.

A részvételi jelentkezéselďajánlatok éľtékelésének keretében a Bírá|őbizottság feladata a
részvételi jelentkezések/ajanlatok tartalmi és formai ellenőľzése, továbbá annak vizsgáůata,
hogy a ľészvételi jelentkezéseVajánlatok megfelelnek-e a felhívásban, a dokumentációban és a
jogszabáiy(ok)ban meglatálrozott feltételeknek. Az értékelést a Birá|őbizottság a bevont
szakéľtő(k), illetve a közbeszerzési eljárálsban eljáró hivatalos közbeszerzési tanácsadó
szakvéleményének figyelembe vételével végzi.

A BírálóbizoÍtság tagjai részére a beérlrezett ajánlatolrat értékelésre előzetesen ą közbeszerzési
eljórósban eljóró hivatalos közbeszeľzési tanócsadó küldi meg írósban elektronikus úton
(igény szerint az ajónlatok terjedelrne alapjón CD vagl DVD), az éľtékelést megelőző 4
mtmkanappal.

A külső lebonyolító szeĺvezet adoff esetben a felhívásban foglaltak alapján, valamennyi
részvételľe je|entkezőĺajánlattevő szátmára azonos feltételekkel - a Kbt. rendelkezéseinek

.megfelelően - gondoskodik a hiánypótlási fclhívás összeá|lításáľól, és az aĺnak alapján
beérkezett' iratok, dokumentumok tartalmi, formai ellenőrzéséről.

A nyilvánva|ő számítátsi hibát tartz|maző aján|at javításáról és a számitási hiba javíüásáľól
sző|ő ajźn|attevői tá|ékoztatók elkészítéséről' valamint kézbesítéséről a külső lebonyolító
köteles gondoskodni.

A külső lebcĺnyolftó szervezet az e|bírźůás előkészítése keretében a részvéte|rejelentkezőktől /
aj ánlattevőktől írásbeli nyilatkozatot kér be :

9.1.

9.2.

8.1.

8.3.

9.3.

9.4.

8.2.

9.5.



a) kizźlrő okkal, az alkalmasságlal, illetőleg a felhívásban vagy a dokumentiĺcióban előírt
egyéb iratokkal kapcsolatos nem egyértelmíĺ kijelentések, nyilatkozatok, igazolások
tartn.|máĺak tisztázása érdekében ;

b) '' a kirívóan a|acsonynak. értékelt ellenszolgá|tatasľól' továbbá a birźńati rész-
szempontok szeľinti lehetetlennek,.túlzottan magasnak vagy.'ďlácśonynak, illetőleg kirívóan
aránytalannak értékelhetó valamely taľtalmi elemre tett kötelezettségvállalásról.

9.6. Ha a Kbt. a|apjźn a felhívásban előírt eľedményhirdetési időpontra a részvételi.jelentkezéseket/ajánlatokat elbírá|ni nem lehet a kozbeszerzési eljárásban eljáró hivatalos
közbeszerzési tanácsadó az e|bíréúásra rendelkezésre źr|tő határidőt egy alkalommal
meghosszabbíĹhatja.
Az elbírálási határidő meghosszabbitásźrőI és annak indokairól szó|ó tźýékoztatás
megkĺildéséről, 'továbbá ha szĺikséges az ajánlattevők ajźn|ati köt<ittsége fenntartására
vonatkozó nyi|atkozatźtllak bekéréséről a külső bonyolító köteles gondoskodni.

9.7. ABirtúőbizottság üléséľől / üléseiről, az ott eLhangzottakľó|, így külön<lsen a szakvélemény
kialakítása szempondából lényeges köľiilményekről, adatokról, információkról a külső
bonyolító jeryzőkĺinyvet köteles készíteni. A jegyzőkönyvet a Birá|óbizottság elnöke és tagjai
aláírásukkal hagyj ák j óvá.

9.8. ABíráůőbizottság arésnłéte|ijelentkezések.cől / aján|atokľól szakvéleméný köteles készíteni,
amely tartalmazza:

'' - az eljáľás rövid ismertetése mellett a résnĺéte|re jelentkezőWaján|attevők pénzügyi,
gazdasáryi és műszaki alkalmasságának, arészvételre jelentkezése|ĺ:/ajánlatok érvényességéńek
megítéléséhez szükséges _ a felhívásban és a dokumenĹációban kért _ adatokat, tényekeiés az

' ajźn|atoknakazelbínílási szempontľendszeľ szeľinti taľtalmi elemeiq valamint
- az e|jźtrást/résnlételi szakaszt |ezárő döntési javas|atot az e|jźrás eredményéľe, il|etőleg. eľedménýelenségéľe' aZ egyes ľészvételľe jelentkezőlďajánlattevők alkalmasságára, illetőleg á
részvételijelentkezéseVajánlatok érvényességére, az e|járźts nyeľtesének személyéľe

Az e|jáľást |ezárő diintés meghozatala

10.1. A külső lebonyolító á|lítja cĺssze a közbeszerzési e|jźrźlst |ezźrő döntés meg}lozata|źthoz
szükséges dokumentációt, amelynek tarta|maznia kell a bevont szakénő(k), a külső
lebonyolító szakvéleményét, a Bíráiőbizottság szakvéleményét, a Birźl|ôbizottság iilésérőI
készü|t jegYĺzőkönyvet, az annak mellékletét képezó - a bíľálóbizottsźtgi tagok inđokolással
ellátott - bíráůati lapjait, továbbá a döntés megllozata|ĺához szükséges valamennyi egyéb iratot.

10.2. A részvételre jelentkezők alkalmasságának megítéléséľe, illefue az eljźrźs eredményére
vonatkoző aján|atkérői döntést a Bizottság hozzameg.

fV. Rész

A ľészvételĺ jelentkezések / ajántatok etbíľálását kiivető feladatok

Az eľedményhiľdetés

11.1. A küIső lebonyolító köteles az e|jźnźst lezfuó döntés a|apján e|készíteni a jogszabályban
meg}latározott minta szerinti összegezést, a kizérásrő|, az a|ka|matlanság megállapÍtásĺáról,
illewe az éruénýelenné nyilvánításró| szóló írásbe|i tźLjékoztatőt, és azt a Kbĺben előírtak
szerint kézbesíteni a részvételre jelentkezők / ajánlattevt5k részére.



I,|.2..' 'Az e|járźts eľedményéről. illetve eredménytelenségéről sző\ő ajogszabályban meghatározott
minta szerinti tźýékoztatőtRirá,|őbizottság vagy a külső lebonyolító késziti el, és gondoskodik

. A ktizbesze rzési szerzíidés megkötése és teljesítése

If.I. Eredményes közbeszerzési eljrárás esetén' a szerződés (a Íovábbiakban: közbeszerzési
szerződés) megkötéséľe a Kbt. előíľásai szerint az ajźnlatkérői döptésnek megfelelően kerü|het
sor. A szerződéskötés előkészítése a Hivatal, illetve a külső lebonyolító feladata.

I2.2: A közbeszerzési szerzódés a|áirására a kötelezettségvállalás.rendje szerint, a hatályos
kötelezettségvállalással; utalványozással, ellenjegyzéssel, éľvényesítéssel és szakmai
teljesítésigazolással . kapcsolatos eljáľási rendről szóló polgármesteri-jegyzói együttes
utasítasban fogl altak az ir źny adők.

12.3. A. közbeszerzési szerzodésben kötelező taľtalnri elemként ki kell kötni, hogy a szerzodés
teljesítése során a kozbeszerzési szerződés kötelezettje trĺľni köteles az Önkoľmźnyzat á|ta|
sztikségesnek taľtott, a lratályos jogszabályokban meghatározott ellenórzési feladatok
végzését.

|2.4. A Jegyzo a Hivatal útján köteles gondoskodni a megkötöĺ szeľződések napľakész
,. nyilvźntartźsźtről', valamint a Kbt. szabźiyainak hatályosulása érdekében a költségvetési

e|ő\r ány zatok figye lem m el kís éré séről.

A közbesze rzési szerzÍjĺlés mĺódosítása

l3.1. . A közbeszerzési szerzíidés rnódosítása.kizárő|ag a Kbt. l32. $.ában mcghatáľozott esetekben
lehetséges. A közbeszerzési szerzódés módosítĺásiáľa vonatkozó, a Hivatal illefue a külső

' lebonyolító által előkészített előterjesztésnek taľtalmaznia kell a módosíÍĺás indokait, a tĺiľvényi
előfeltételek fennállását megalapoző köľülményeket és a szerződés-módosításának tervezetét.

|3.2. A szerződés módosítrásról a Bizottság dönt.

13.3. A szerződés módosítrásáról jogszabályban megllatfuozott minta szerinti tájékoztató
elkészítéséľő| és kíizzétételéről a külső lebonyolíto köteles gondoskodni.

JogoľvoslatÍ e|jáľással kapcsolatos felađatok

I4.|. Az Önkormźnyzatközbeszerzési eljárását érintő, aKözbeszerzési Döntőbizottsáę előtt indult
jogorvoslati eljárásról a Hivatal haladéktalanul _ írásbeli véleményének csatolásával _ köteles
a Polgármestert és a Bizottságot tá|ékoztatni.

'I4,.f. A Közbeszetzési..Dontőbizottsági' illetőleg bírósági eijárásban az onkoľmźnyzat jogi
képviseletérő| az adott eljáľásban a Bizottság d<int.

|4.3. Ha a Közbeszeizési Döntőbizottság a jogorvoslati eljárás eredményeként megsemmisíti az
eljárást |ezźrő ajánlatkéroi döntést a közbeszerzési e|jálrźls további viteléľe vonatkozó
döĺttés(eko)t a ktilső lebonyolító szakvéleménye és javaslata a|apjźn a Bizottság hozza meg.

I4.4. A jogorvoslati eljárással éľintett közbeszerzési eljárás dokumentumait legalább 5 évig _ a je|en
Szabźilyzat VII. ľeszben foglaltak figyelembevételével _ meg kell őľizni.



I Az óves statisztikai összegzés 
'

15.l. A Hivatal és a külső lebonyolító állítja össze az onkormźnyzat adott költségvetési évben
|efolytatott beszerzéseiró| sző|ő éves statisztikai ö'sszegzést. Az éves statisztikai összegezést a
Jegyző a tárgyévet követő év .március 31. napjáig kdteles jóváhagyásra a Bizottság elé
terjeszteni.

152. A Bizottság az éves statisztikai összegezést legkésőbb április 30. napjáigköteles megtárgyalni
és jóváhag;mi annak éľdekében, hogy az a Közbeszerzések Hatóság részére a92/201l. (xII.

' 30.) NFM rendeletben meghatźrozott határidőben (tárgyévet.követő év május 3l. napja)
megktildhető legyen. Emel|ett az éves'statisĺikai összegezést az önkormányzat honlapjáľa is
fel kell tĺilteni.

V.Rrsz

Á két szakaszbĺól álIó eljáľások sajátos szabályai

16:1.A. A két szakaszból álló eljárás a|ka|mazása esetén az ajźn|attételi felhívást és az a|lhoz
kapcsolódó dokumentáciőt tlgy kell a külső lebonyolítónak előkészítenie, hogy az aBizottság
á|tal. - a Kbt.-ben rögzített határidők figyelembe vételével - az aján\attételi szakaszkezdetéig
elfogadásra kerĺi lhessen.

és az aztmegalapozó köriilményekről
szóló, a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz benýjtandó tźtjékoztatő elkészítéséről, valamint a
Kbt.-ben előíľtak szerinti kézbesítéséről a külső lebonyolító köteles gondoskodni.

|6.3. Tĺárgyalásos eljáľás esetén a tárgyalás męEszervezéséről' atfugyaláson az ajánlatkérő részéről
nregielenő tárgyalő de|egáció összeál|ításáról a Bizottság dönt.
A tátrgyat.źtson elhangzottakat taĺta|maző jeryzőkönyv elkészítéséről, és annak minden
jelen|evő ajánlaĹtevő áL|ta|i a|áiratásfuő| a közbeszerzési efárásban e|járő hivatalos
közbeszerzési tanácsadó köteles sondoskodni.

VI. RÉsz

A kiizbeszeľzési eljáľás belső ellenőľzésĺ ľendje

|7.|. A közbeszerzésekkel, illetőleg a közbeszerzési eljárálsokkal kapcsolatos belső ellenórzési
feladatok végzése során a hatályos jogszabályokban meghatźrozott, akozbeszerzési e|iárások
ellenőrzésére vonatkozó előíľások szerint kell eljráľni.

17.2. A közbeszeľzési eljáľások belső ellenőrzésének részletes szabáiyaita Polgármester és a Jegyző
a Belső Ellenőrzési Szabá|yzatbarr állapítja meg.

VII.RÉsz ..''.... .:'..

A xozľBszERzÉsl ELJÁRí'SoK DoKUMENTÁLÁSI RENDJE

l8.1. A közbeszerzési eljárásokat azok meginditáLsźúő| a jogoľvos|ati eljárás jogeľős |ezárásáig,
illetőleg a közbeszerzési szerződés teljesítéséig terjedően írásban kell dokumentálni. A
keletkezett iratokat, szerződéseket, azza| kapcsolatos jelentéseket' összegzéseket stb.
elektronikus úton rö'gzíte1t (floppy, CD) foľmában is meg kell őrizni.



l8.2" A.k<izbeszerzési e|járás során keletkező valarnennyi iratot és dokumentumot a Hivata|
általános iratkezelési rendje és szabá|yai szerint kell kezelni, és a közbeszerzési eljárás
|ezźrásźtő|" illetv.e a közbeszerzési szerződés teljesítéséti5| számítottS évig ke|| őĺizni.

l8.3. 1 A tárgyévben lezáĺult közbeszerzési eljáľások dokumentumait az éves statisztikai összegzéssel. ; egyidejűleg, de legkésőbb nündenév május 31. napjáig kell összeál|ítnni. AZ eljĺárásonként
összeállított iratanyagot az iratkeze|ési szabátlyoknak megfe|elően a Hivatal irattĺárába kell
megőrzés végett elhelyezni.

18.4. A Polgármester felelősséggel tartozik azért, hogy közbeszerzép! .eljárás soľán keletkezett
minden dokumentumba _ az adatkezeiésre'vonatkozó jogszabályok.betaľtása mellett _ a
fe|a<tatkiirükben eljaró és megbízólevéllel rendelkező kĺiĺsđés uelso e]tenorzéstvégző szerv
vagy. személy az ellenőrzési programmal <isszefüggően beťekinthessen' a vonatkozó
valamennyi infoľmációt megismerhesse, és azok valódiságáról meggyőződlressen.

VIII. RÉsz

*'**łľ''ffi 
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1g.|. A közbeszerzési eljrárásban a Kbt. alapelveinek, továbbá a Kbt. és vég1ehajtrási ľendeleteinek
, érvényesülését, valamint a jelen Szabźiyzatban foglaltak betartásźtt az Ajźn|atkérő nevében
efárónak, valamint a közbeszerzési eljárás megva|ósításába bevont személyeknek és
szervezeteknek biĺosítania kel l.

|g.2. Az Ajźnĺatkerő nevében eljárók közbeszerzési eljáľással kapcsolatos felelősségéľe a telepiilési
képviselők jogá|lásáról szóló,.valamint a polgármesteri tisztség e||áúásának egyes kérdéseirőI
és az önkormźnyzatiképviselők tiszte|etdíjáről szóló tĺirvény rendelkezései azirányadőak.

19'3. A k<ĺzbes zerzésieljĺírás megva|ósításában résztvevő hivatali köztisztvise|őnek a közbeszerzési
e|járźtssal kapcsolatos felelősségére d Ktv. ľendelkezései az irányadóak azza!, hogy feladatait
és felelőss égét a Jegyző a munkaköri leíľásban rögzíti.

. |9.4.. A közbeszerzési eljáľások előkészítésében és lefolyatásában, az egyes jogok gyakorlása és
kötelezettségek teljesítése során bevont külső személy, illetve szewezet polgári jogi
felelősséggel taľtozik a közbeszerzési eljáľás során a Kbt. és annak végrehajtási ľendeletei,
va|amint a jelen Szabá|yzatban foglaltak betaľtĺásáéľt
Felel'ősségét és helytállási kötelezettségét a vele kötött szerződésben rögzíteni kell.

DĹ Rész

A Kbt. éľtékhatáľt el nem érő beszeľzések

20.|: A Kbt. hatźúya a|á taltoző; de közbeszeľzési értékhatárt e| nem érő źrubeszerzésről, építési.: . . , ,beruhźrÁsról, szolgiĺ|tatás megrendeléséről (a továbbiakban: beszerzés) dĺinteni legalább <it

aján|at bekérésével lehet.
Az ajĺźnlatok bekéľéséről _ beleérne az ajónlatételi felhívás tartalmát, az alkalmassági
kovetelményeket, a bírólati szempont(kn)ot, ą műszaki leírást, az ajánlattevők kivólasztósára
vonatkozó indokolmt _ ą beszerzést kezdeményező szervezeti egłség üg,losztólyvezetőjébőt
lonźúl.ő iľoda vezetojéből, a pénzügyi llgyosztźúy vezetőjébĺĺ|, vagy az azok á|ta| kiielölt
személy, valamint a kizbeszeľzési feladatokat ellátó köztisztviselőből álló háľom tagú

. Előkészítő Bizottság javaslatźlra önkormányzati beszerzések esetén a Polgáľmester, hívatali
beszerzések esetén aJegyző dönt.

20.2. Az ajánlattételi felhívás tervezetét, a beszerzés tárgyátľa vonatkozó műszaki leírást, a
beszerzéshez kapcsolódő szerzĺĺdés tervezetét, az ajźn|attételľe felkért szervezetek indokolását

I



.':'ł ''.. . abeszerzést kezdeményező szervezeti ery'ség ĺi gyosztźl|y vezetőjelonéllló iľoda vezetője átI|itja
össze.

2a3. A 20.|. pont szerinti polgármesteri vagy jegyz(5i dĺintést követő 2.munkanapon belül az' ;,l. ajŕĺn|attéte|i-felhíváŠ ajánlattevők. fęlé történő megkiildéséről a,.beszerzést kezdeményező
szeľvezeti egység iigyosztźůyvezetóje /ĺJlná||ő iroda vezetője köteles gondoskodni.

2o.4. Az E|őkészítő Bizottság az aján|attételi felhívásban meghatźrozott értéke|ési szempontok
a|apjźn ľangsorolja és bírálja el az aján|atokat az aján|attételi hatźridő |ejfuatźń követő 3
munkanapon beliil. AzBlőkészító Bizottság ezen ĺilését abeszerzést.kezdeményezíó szeľyezpti
egység iigyosztźiy vezetője/łcnálló iľoda vezetóje hívja cissze, me|y ülésről a beszęľzési eljárást
kezdeménye ző'jegyzőkönyvet készít

20.5. ' Az e|jáĺáŚ' |ezárő,annak eredményét megállapÍto döntést Bizottság hozzameg. A Bizottság
'. ezen'döntésére vonatkozó előterjesĺést - melynek kötelező tartalmi eleme az aján|attételre

felkért szervezetekre vonatkozó indokolás - a közbeszerzési feladatokat e||átő kĺjztisztviselő
készítieló.

2a:'6. . Alnennyiben a Bizottság azB|őkészítő Bizottság javas|atátnem fogadja el, vagy azza| nem ért
egyet és elutasída, abban az esetben az ismételt beszerzésieljárást a Bizottság folytatja le.

20.7. onkormányzati beszerzést érintő ą nettó I.000,000
P olgórmester saj ót hatĺźskĺjrében dĺjnt.

20.8. A Polgĺźrmesteri lrivatal beszerzéseinek tekintetében
beszerzéselcrőI a Jegłző saját hatósk)ľében dönt'

20.9' A 20.7. és 20.8. pont szerinti esetekben a piaci ĺźrnak valć, megfelelés biztositásához, tegatłźbb
3 azonos tórgĹl, összehasonlítható, összegében egłértelmű, íróso.s Ęán|aual kell rendelkezni.

20,10. Az önkormányzati vagy a Polgáľmesteri Hivatal beszerzéseinek tekintetében nem kell
figyelembe venni az20.7. vagy 20.8. pont szerinti érté|<hatáft,ha abeszerzést rendkívüli
sürgósség indokolja vagy abeszerzés tź.ľgyźlt jogszabáůy alapján kizáľólagos jog érinti.

20:ll. A 20.10. 'pont szerinti rendkívüli süľgősség akkor áll fenń, ha d dtintés meghozatalának
elmulasztása vagy késedelme előreláthatóan kárt okozhat, illetve jogszabálysertó he|yzet
kialakulásáh oz vezethet, vagy egyéb önkormányzati érdeket séľtene.
onkoľmányzati érdek: önkoľmányzati döntések áL|ta| tarta|mazott - illetve az egyéb tételesen
nevesített - önkoľmányzati célok és feladatok megva|ósításą välamint az önkoľmányzat
károsodástól való megóvása és vagyonának védelme.

20.12. Eg,lébként a Kbt. tĺźrgłi hatálya alá tartozó, de kozbeszerzési értékhatórt el nem érő
' beszerzések esetén a Budapest-Józsefváros Magdolna Negyed Program III' projekt (azonosító
szárn: KMOP-1.1.1/B-12-k-20]2-000I) projelłĺnegvalósító szervezetekvezetői nettó 100.000,-
Ft-ot meg nem haladó beszerzések esetén jogosultak sajdt hatdsktjrben eljórni azzal, hogl a,vezetők ktitelesek,a pľojekt Tómogatási szeľződés mellékletét:lĺepező pénzüg,,i elsidmolósi
ľend piaci ar igazolĺźsóra vonatkozó rendelkezéseit betaľtani és a szdmlón megrendelő
kizárólag a

B udap e s t F őv ór o s VI I I. ke rül e t Jó z s efv ár o s i o nko r m ányz at
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
adószám: l 57 3 57 1 5-2-42
szla szám: I 4 ] 00000-] 02 1 3 949-60000009

lehet.

20'13. A 20.I2, pont szerinti projeWmegvalósító szervezeteket jelen Szabólyzat 2. számú függetéke
tartalmazza.

Ft-ot el nem' éľő beszerzéselĺről a

a nettó I.000.000 Ft-ot el nem érő



X Rész

Zdrórész . 
.. ''..

.i

20.14. Jelen Szabályzatot a Budapest Főváros IĺIII. kerüIet Józsefvóľosi onkormónyzat Képviselő-
testüIete a ...../20I3. (....) szdmĺ,i határozatávalfogadta el.

20.15. 2013. mórcius I4-én lép hatólyba, rendelkezéseit a folyämaitban tévő eljórásokban is
alka.lnazni kell.

?'0.16. HatĺźIyát veszti a Józsefvárosi onkormdnyzat Képviselő-testületének 68/20t3. Qr.16.) szdmú
'hatórozatával elfogadotĺJózsefvcirosi onkormónyzat Közbeszerzési és Beszeľzési SzabóIyzata.

.. 

Budapest,2013. március ...
.'.:

I}ľ. Kocsis Máté
poIgáľmesteľ

í0



Józsefial.osi onlarmányzaĺ Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatónak ]. szómúJiiggeléke

osszeféľhetetlenségi és titoktaľtásĺ nyĺlatkozat

AIulírott

Név:

Lakóhely:
.

mint az ajźnlatkéro nevében eljáró Polgármesteri Hivatal köĺiszwiselője,

- mint a Bíľálóbizottság tagją

mint külső megbízott közľeműködő (pl. tebonyolíto, jogi szakéľtő)-

........j...

aközbeszerzésekről sző|ő2071. évi CMII. töľvény (Kbt.) a24. $ (4) bekezdése alapján

kijelentem,

hogy velem szemben a Kbt. 24. $-é.ŕianmeghatźrozott összeférhetetlenségi ok, mint kizárő köľülmény
nem áll fenn.

Egybcn kötelezettséget vállalok arra, hory a fenti tátĺgyű közbeszerzési e|jáľással kapcsolattlan
tudomásomra jutott a Ptk. 81. $ (3) bekezdésében meghatározott,közérdekű nyilvános adatnak nem
minőstilő adatot iizleti titokként kezelem, az e|járássa| kapcsolatos hivatali titkot megőrzöm, azt sem
az,e|jźtrás befejezése előtt, sem pedigaztkövetően jogosulatlan személy tudomására nem hozom.

Tudomással bíľok az összeférhetetlenség fennállásának és a titoktaftasi kötelezettségem
me gsze gésének j ogk<ivetk ezmény eir ől.

Jelen nyilatkozatot a jogkövetkezmények ismeľetében, minden befolyástól mentesen, sajźúkeni|eg az
alulírott helyen és napon írom alá.

Kelt

*a megfelel ő r ész a|ź"ŕrílzandő
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Józsefvárosi onkhĺ.mórylzat Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatának 2. számúfi)ggetéke

l. Józsefuaľosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti Kĺlzpont

2. Józsefuĺáľosi Varosüzemeltetési Szolgálat

3, JózsefuaĺosiKözĺjsségiHźlzakNonprofitKft" .: . ..'.,.. .

4. Rév8 Józsefuiĺĺosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Z,trtkoríien Működő
Részvénýársaság

. '' 5. Kisfalu Józsefuárosi Vagyongazdálkodó Kft.

'6. Józsefuarosi onkorman yzat P o|gźrmesteri Hivatala

1Z


