
KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 

 

 

A közpénzek ésszerű felhasználása, átláthatóságának és széles körű nyilvános 

ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának 

biztosítása érdekében Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvényben meghatározott kötelezettségének 

eleget téve a következő szabályzatot alkotja. 

 

 

 

I.  

A SZABÁLYZAT CÉLJA 

 

 

A szabályzat meghatározza az Önkormányzat által indított közbeszerzési eljárások 

előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének feladatmegosztását, felelősségi rendjét, 

az Önkormányzat nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, szervezetek 

felelősségi körét és a közbeszerzési eljárások dokumentálásának rendjét. 

 

A szabályzatot a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvénnyel (továbbiakban: Kbt.) 

és a kapcsolódó jogszabályokkal együttesen kell használni, alkalmazása során figyelembe kell 

venni a Közbeszerzések Tanácsa ajánlásait, valamint a Közbeszerzések Tanácsa Elnökének 

tájékoztatóit. 

 

II.  

A SZABÁLYZAT SZEMÉLYI HATÁLYA 

 

 

A szabályzat személyi hatálya kiterjed az Önkormányzat valamennyi szervezeti egységére, 

valamint az önkormányzat valamennyi munkavállalójára, függetlenül attól, hogy az 

alkalmazás közalkalmazotti-, vagy egyéb jogviszonyban történik. 

 

III.  

A SZABÁLYZAT TÁRGYI HATÁLYA 

 

Jelen szabályzatot kell alkalmazni azon közbeszerzésekben, amelyeket az önkormányzat 

visszterhes szerződés megkötése céljából köteles lefolytatni megadott tárgyú és értékű 

beszerzések megvalósítása érdekében. 

 

A szabályzat hatálya kiterjed minden olyan – a közbeszerzés tárgyát képező – árubeszerzés, 

építési beruházás, szolgáltatás, építési- és szolgáltatási koncesszió megrendelésére 

(továbbiakban közbeszerzés), ahol az Önkormányzat, annak szervezete, intézménye, 

kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társasága a Kbt. 22. §, 162. §, 241. § alapján 

ajánlatkérőnek minősül, és amelynek értéke a közbeszerzés megkezdésekor eléri, vagy 

meghaladja a Kbt.-ben, illetve az éves költségvetési törvényben meghatározott értékhatárokat.  

 

A szabályzat hatálya alá tartoznak az értékhatárt elérő tervpályázati eljárások, valamint a 

fentiek körébe nem tartozó azon beszerzések, melyekre az Önkormányzat a közbeszerzés 

szabályait önként alkalmazza. 



 

 

Az értékhatárokat a Közbeszerzések Tanácsa minden évben közzé teszi a Közbeszerzési 

Értesítőben. 
 

 

V.  

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 

 

Ajánlatkérő: jelen szabályzat alkalmazása során ajánlatkérő az önkormányzat. 

 

Árubeszerzés: olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya forgalomképes és birtokba 

vehető ingó dolog tulajdonjogának vagy használatra, illetőleg hasznosításra vonatkozó jognak 

– vételi joggal vagy anélkül történő – megszerzése az ajánlatkérő részéről. Az árubeszerzés 

magába foglalja a beállítást és üzembe helyezést is.  

 

Építési beruházás: olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya a következő valamelyik 

munka megrendelése (és átvétele) az ajánlatkérő részéről: 

 

- a Kbt. 1. számú mellékletében felsorolt tevékenységek egyikéhez kapcsolódó munka 

kivitelezése vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése együtt; 

- építmény kivitelezése vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott 

tervezése együtt; 

- az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelő építmény bármilyen 

eszközzel, illetőleg módon történő kivitelezése. 

 

A Kbt. 22. § (2) bekezdésének a) pontja alkalmazásában építési beruházás a Kbt. 1. számú 

melléklet szerinti mélyépítési tevékenységek egyikéhez kapcsolódó munka, valamint kórház, 

sport-, szórakozási és szabadidő-létesítmény, oktatási (iskolaépület, felsőoktatási épület) vagy 

közigazgatási célokra használt épület kivitelezése (építési munkái). 

 

Általános javítási munkálat: a Kbt. 1. számú melléklet szerinti építési beruházás, ha annak 

célja építmény felújítása, korszerűsítése, karbantartása, vagy javítása. 

 

Szolgáltatás megrendelése – árubeszerzésnek és építési beruházásnak nem minősülő – olyan 

visszterhes szerződés, amelynek tárgya különösen valamely tevékenység megrendelése az 

ajánlatkérő részéről. Szolgáltatás megrendelésnek minősül az a szerződés, amelynek 

árubeszerzés és szolgáltatás a tárgya, ha a szolgáltatás értéke meghaladja az árubeszerzés 

értékét. 

 

Megfelelő szakértelemmel rendelkező személy: az a személy, aki a közbeszerzés tárgyához 

kapcsolódó területen szakmai ismeretekkel, vagy a közbeszerzés területén gyakorlati 

tapasztalattal, szakmai (műszaki, pénzügyi, jogi stb.) ismeretekkel rendelkezik. 

 

 

 

 

 

 

 



 

VI.  

ALAPELVEK 

 

A közbeszerzési eljárásban – ideértve a szerződés megkötését is – az ajánlatkérő köteles 

biztosítani, az ajánlattevő pedig tiszteletben tartani a verseny tisztaságát és nyilvánosságát. 

 

Az ajánlatkérőnek esélyegyenlőséget és egyenlő bánásmódot kell biztosítani az ajánlattevők 

számára. 

 

Az Európai Unióban letelepedett ajánlattevők és a közösségi áruk számára nemzeti elbánást 

kell nyújtani a közbeszerzési eljárásban. Az Európai Unión kívül letelepedett ajánlattevők és a 

nem közösségi áruk számára nemzeti elbánást a közbeszerzési eljárásban a Magyar 

Köztársaságnak és az Európai Közösségnek a közbeszerzések terén fennálló nemzetközi 

kötelezettségeivel összhangban kell nyújtani. 

 

Az ajánlatkérőnek beszerzése megvalósítása során törekednie kell a környezetvédelmi 

szempontok figyelembe vételére. 

 

A közbeszerzési eljárásban fennálló nemzetközi kötelezettségekről a 8001/2007. KüM-IRM 

együttes tájékoztató rendelkezik. 

 

 

VII.  

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS ELŐKÉSZÍTÉSE 

 

1. A közbeszerzési terv elkészítése 

 

A jóváhagyott költségvetés, és felmért beszerzési igények alapján az Önkormányzatnak 

tárgyév április 15. napjáig összesített közbeszerzési tervet kell készíteni, mely értékhatártól 

függetlenül tartalmazza a tárgyévre tervezett beszerzéseket, a beszerzések időbeni, pénzügyi 

ütemezését. A beszerzési tervnek ki kell térnie a beszerzéssel szemben támasztott műszaki 

specifikációkra, valamint a költségelemzés, megvalósíthatósági tanulmányterv alapján 

számított beszerzési értékre is. 

 

A közbeszerzési terv elkészítéséért a Jegyző a felelős. 

 

A közbeszerzési tervet és annak módosítási javaslatait a Polgármester véleményezi és a 

Képviselő Testület hagyja jóvá. 

 

A közbeszerzési tervet legalább 5 évig meg kell őrizni. A közbeszerzési terv nyilvános, a Kbt. 

5. § (2) bekezdése alapján a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását – a módosítás 

elkészítésétől számított öt munkanapon belül- az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni. A 

közzétételért a Jegyző felelős. 

 

2. A közbeszerzések dokumentálásának általános rendje 

Az Önkormányzat minden közbeszerzési eljárását – annak előkészítésétől az eljárás alapján 

kötött szerződés teljesítéséig terjedően – írásban köteles dokumentálni. A közbeszerzési 

eljárás előkészítésével, lefolytatásával és a szerződés teljesítésével kapcsolatban keletkezett 

összes iratot a közbeszerzési eljárást lezárulásától, illetőleg a szerződés teljesítésétől számított 



 

öt évig meg kell őrizni. Ha a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, az 

iratokat annak jogerős befejezéséig, de legalább az említett öt évig kell megőrizni. 

Az eljárások dokumentálásának rendje magában foglalja az Önkormányzatnál kialakított 

szabályok megtartását. 

A dokumentálás és megőrzés, valamint a szerződések nyilvántartása a Jegyző feladata. 

A Jegyző köteles a mindenkor hatályos közbeszerzési törvényben meghatározott, a 

közbeszerzési eljárás során keletkezett, és kötelezően közzéteendő dokumentumok az 

Önkormányzat honlapján való közzétételéről haladéktalanul gondoskodni. 

 

3. Az ajánlatkérő nevében eljáró személyekkel kapcsolatos szabályok 

Az Önkormányzat közbeszerzési tevékenységének irányítása a Polgármester feladat és 

hatáskörébe tartozik. 

A szervezet nevében eljáró személyek, illetve mindazon személyek, akik az adott beszerzés 

előkészítő, vagy más szakaszában bármi módon részt vesznek összeférhetetlenségi és 

titoktartási nyilatkozatot köteles írásban tenni. 

 

3.1. Közbeszerzési Bíráló Bizottság  

A Kbt. 8. § (3) bekezdése alapján az ajánlatok elbírálására legalább 3 tagú bíráló bizottságot 

kell létrehozni. 

A Bíráló Bizottság munkájába bevont személyeket a konkrét beszerzés kapcsán a 

Polgármester jelöli ki. A közbeszerzés szabályszerű lebonyolítása érdekében bevont 

Bonyolító Szervezet képviselője, vagy hivatalos közbeszerzési tanácsadó a Bíráló Bizottság 

állandó tagja. 

A Bírálóbizottságot elsősorban az ajánlatkérő szervezet munkatársaiból kell létrehozni.  

A bevont személyeknek a Kbt. 8. § (1) bekezdésében meghatározott szakértelemmel kell 

rendelkezniük. A konkrét beszerzésben, az ahhoz igazodó szakterület képviselőjének, 

jelenlétét a Bíráló Bizottság munkájában minden esetben biztosítani kell. 

A Bíráló Bizottság hatásköre az eljárás megindítását követően az eljárási cselekmények 

szabályszerű lefolytatása, a vonatkozó jogszabályok betartásának biztosítása, írásbeli 

szakvélemény és döntési javaslat készítése a közbeszerzési eljárást lezáró döntést meghozó 

Képviselő Testület részére. 

A Bíráló Bizottság akkor határozatképes, ha az ülésen a tagok legalább kétharmada jelen van. 

A Bíráló Bizottság munkájáról jegyzőkönyv készül, amelynek részét képezik a tagok 

indoklással ellátott bírálati lapjai. A jegyzőkönyvet a tagok kézjegyükkel hitelesítik és az 

eljárás irataihoz csatolják. 

 

A Bizottság feladata az ajánlatok a Kbt. 81. § (3)-(4) bekezdése szerinti elbírálása: 

- ajánlatok, jelentkezések bontása; 

- ajánlatok, jelentkezések értékelése; 

- eljárást lezáró döntés szakmai előkészítése; 

- eljárás eredményének kihirdetése. 



 

3.2. A hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonása 

A Kbt. 9. § (1) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárással kapcsolatban a felhívás és a 

dokumentáció előkészítésébe, illetőleg a közbeszerzési eljárás további lefolytatásába az 

ajánlatkérő a Közbeszerzések Tanácsa által vezetett névjegyzékben szereplő, hivatalos 

közbeszerzési tanácsadót jogosult bevonni. 

A hivatalos közbeszerzési tanácsadó az ajánlatkérővel polgári jogi vagy munkaviszonyban 

álló azon természetes személy vagy szervezet, aki/amely megfelel a jogszabályban előírt 

szakmai és gyakorlati követelményeknek, és ilyen minősítésben az arra jogosult szerv őt 

nyilvántartásba vette. A hivatalos közbeszerzési tanácsadó szakértelmével köteles a 

közbeszerzési eljárás jogszabályoknak megfelelő lefolytatását elősegíteni, adott esetben a 

döntés előkészítésében részt venni. 

 

A hivatalos tanácsadó feladata különösen: 

- az ajánlati, ajánlattételi, részvételi felhívás elkészítése 

- a dokumentáció elkészítése 

3.3. A Bonyolító személye 

Az ajánlatkérő, a beszerzéseinek szakszerű lefolytatása érdekében Bonyolító szervet bízhat 

meg, hogy a közbeszerzési eljárás során az ajánlatkérő nevében eljárjon. 

A Bonyolító az eljárások alatt a Kbt. szabályainak érvényesülését biztosítja. 

A Bonyolító hatásköre lehet különösen: Az egyes beszerzésekkel kapcsolatosan az eljárást 

előkészítő szakasztól, az eljárás megindításán keresztül, az eljárást lezáró cselekményig a 

vonatkozó jogszabályok rendelkezései betartásának biztosítása, az ehhez szükséges döntési 

javaslatokat a döntést hozó személy elé terjeszti. 

 

A Bonyolító feladata lehet különösen:  

- a konkrét eljárás előkészítése során az ajánlati/részvételi felhívás, dokumentáció 

elkészítése; 

- a közbeszerzési eljárás megindítása; 

- jóváhagyást követően a hirdetmények közzététele, felhívás közvetlen megküldése; 

- dokumentáció ajánlattevők számára történő rendelkezésre bocsátása; 

- kiegészítő tájékoztatás nyújtása; 

- a Kbt. 83-87. § szerinti rendelkezések alkalmazása; 

- Bíráló Bizottság munkájában való részvétel; 

- ajánlatok értékelésének előkészítése; 

- az eljárással szemben indított jogorvoslati eljárásban az ajánlatkérő képviselete; 

- egyszerű közbeszerzési eljárás teljes körű bonyolítása. 

-  

3.4. Összeférhetetlenségi szabályok 

A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a dokumentáció elkészítése során vagy az 

eljárás más szakaszában az ajánlatkérő nevében nem járhat el, illetőleg eljárással kapcsolatos 

tevékenység végzésébe az ajánlatkérő által nem vonható be, az eljárás irataiba az 

eredményhirdetésig nem tekinthet be (a Kbt. 80. § (4) bekezdése és a 118. § (4) bekezdése 

szerinti esetek kivételével) a közbeszerzés tárgyával kapcsolatos gazdasági tevékenységet 



 

végző gazdálkodó szervezet (a továbbiakban: érdekelt gazdálkodó szervezet), illetőleg az 

olyan személy vagy szervezet aki, illetőleg amely 

a)  Az érdekelt gazdálkodó szervezettel munkaviszonyban vagy munkavégzésre 

irányuló egyéb foglalkoztatási jogviszonyban áll; 

b) Az érdekelt gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője vagy felügyelő-

bizottságának tagja; 

c) Az érdekelt gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkezik; 

d) Az előző három pont szerinti személy hozzátartozója, ahol hozzátartozó a Ptk.  

685. § b) pontjában meghatározott személy. 

Nem kell alkalmazni az előző bekezdésben foglaltakat, ha az ajánlatkérő nevében eljáró, 

illetőleg az általa az eljárásban bevonni kívánt érdekelt gazdálkodó szervezet, illetőleg az 

eljárásba bevonni kívánt személlyel vagy szervezettel az előző bekezdés szerinti viszonyban 

álló érdekelt gazdálkodó szervezet írásban nyilatkozik, hogy az eljárásban nem vesz részt 

ajánlattevőként, alvállalkozóként vagy erőforrást nyújtó szervezetként. 

Ha az ajánlatkérő nevében eljáró valamely személy tulajdonosi jogokat gyakorol érdekelt 

gazdálkodó szervezetben, az ajánlatérő nevében e személy vagy hozzátartozója nem járhat el 

a közbeszerzési eljárás előkészítésében vagy az eljárás más szakaszában, kivéve, ha az 

érdekelt gazdálkodó szervezet írásban nyilatkozik, hogy az eljárásban nem vesz részt 

ajánlattevőként vagy alvállalkozóként. Ezt a szabályt kell megfelelően alkalmazni az 

ajánlatkérő vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, vagy hozzátartozója 

tekintetében, ha az érdekelt gazdálkodó szervezetben az ajánlatkérő rendelkezik tulajdoni 

részesedéssel. 

Az ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárással kapcsolatos tevékenység végzésébe az 

ajánlatkérő által bevonni kívánt személy vagy szervezet írásban köteles nyilatkozni arról, 

hogy vele szemben fennáll-e az összeférhetetlenség. Az összeférhetetlenséggel kapcsolatos 

nyilatkozathoz csatolni kell az érdekelt gazdálkodó szervezet nyilatkozatát arról, hogy az 

eljárásban nem vesz részt ajánlattevőként, alvállalkozóként, vagy erőforrást nyújtó 

szervezetként (távolmaradási nyilatkozat). 

Az összeférhetetlenségi és távolmaradási nyilatkozatokat a Jegyző csatolja az eljárás 

irataihoz. 

 

4. Előzetes összesített tájékoztató készítése 

A Kbt. 42. § alapján az ajánlatkérő – a költségvetési év kezdetét követően – előzetes 

összesített tájékoztatót készíthet az adott évre, illetőleg az elkövetkező legfeljebb tizenkét 

hónapra tervezett 

 összes (a kivételi körbe nem tartozó és a közösségi értékhatárokat elérő vagy 

meghaladó értékű) árubeszerzéseiről, ha annak becsült összértéke eléri vagy 

meghaladja a Kbt. 30. § szerinti értékhatárt; 

 3. melléklet szerinti összes (a kivételi körbe nem tartozó és a közösségi értékhatárokat 

elérő vagy meghaladó értékű) szolgáltatás megrendeléséről, ha annak becsült 

összértéke eléri vagy meghaladja a Kbt. 32. § szerinti értékhatárt. 

 a tervezett építési beruházás lényeges jellemzőiről, feltételeiről, ha az építési beruházás 

becsült értéke eléri vagy meghaladja az építési beruházásra irányadó közösségi 

értékhatárt. Ha az ajánlatkérő tájékoztatót készít, azt a tervezett építési beruházás 

megvalósítására vonatkozó döntést követően kell elkészítenie. 

 



 

Az előzetes összesített tájékoztatót a közbeszerzés különböző tárgyairól együttesen és külön-

külön is el lehet készíteni. 

Az előzetes összesített tájékoztatót a Képviselő-testület hagyja jóvá, elkészítéséért a Jegyző 

felelős. 

Az ajánlatkérő az előzetes összesített tájékoztatót külön jogszabályban meghatározott minta 

szerint hirdetmény útján teheti közzé. A hirdetmény honlapon történő közzétételére a 

hirdetménynek az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványai Hivatala részére elektronikus 

úton történő feladását követően kerülhet sor. 

 

5. A beszerzés értékének meghatározása 

A beszerzés értékének meghatározása különösen fontos a közbeszerzési terv elkészítésének 

folyamatában. Az így meghatározott becsült érték helytállóságát azonban valamennyi konkrét 

közbeszerzés megindítását megelőzően ellenőrizni kell. 

A becsült érték ellenőrzéséért a Jegyző felelős. 

A beszerzés értékét kizárólag a Kbt. 35-40. §-ai alapján lehet megállapítani. 

 

6. A konkrét eljárás megindításának előkészítése 

6.1. Alkalmazandó közbeszerzési eljárás meghatározása 

A beszerzés tárgyának, értékének, sajátosságának és egyéb, az eljárást befolyásoló 

körülmények figyelembe vételével, a szakmai megalapozottság egyidejű ismertetését 

követően, az ajánlatkérő dönt az alkalmazni kívánt közbeszerzési eljárás fajtájáról. A döntés 

előkészítéséért a Jegyző felelős, a Bonyolító Szervezettel egyeztetve. 

6.2. A pénzügyi fedezet igazolása, engedélyek 

A realizálni kívánt beszerzési igény pénzügyi fedezetének meglétéért – a Kbt. 48. (3) 

bekezdésének figyelembe vételével – a Polgármester felelős. 

Amennyiben a beszerzés jellege megköveteli, a szerződés megkötéséhez szükséges 

engedélyek beszerzése a Jegyző feladata. Az engedélyeknek az eljárás megindításnak 

időpontjában rendelkezésre kell állniuk. 

 

6.3. A hirdetmény elkészítése 

A beszerzés tárgyával szemben támasztott műszaki követelmények, specifikációk ismeretében 

az ajánlatkérő/Bonyolító szerv/ajánlatkérő nevében eljáró megbízottja elkészíti az eljárást 

megindító hirdetményt (ajánlati felhívást, részvételi felhívást, ajánlattételi felhívást), melyben 

meghatározza a műszaki követelményeken túli elvárásokat, szerződéses feltételeket.  

 

 



 

VIII.  

A KONKRÉT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRA, 

LEFOLYTATÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

 

1. A hirdetmény közzététele 

A közbeszerzési eljárás előkészítő szakaszában kiválasztott eljárási fajtának megfelelő 

hirdetmény közzétételéről az ajánlatkérő/nevében eljáró, megbízott képviselő szerv 

(továbbiakban: Bonyolító) gondoskodik. A hirdetmény közzétételét írásban engedélyezni kell.  
 

A közzétételre vonatkozó részletszabályokat a 34/2004. (III.12.) Korm. rendelet határozza 

meg. 

Az eljárás engedélyezését követően, a Kbt. 243. §-ban foglalt kivétellel, ha az árubeszerzés 

vagy szolgáltatás becsült értéke nem éri el a huszonötmillió forintot, vagy az építési beruházás 

becsült értéke nem éri el a nyolcvan millió forintot, az ajánlatkérő legalább három 

ajánlattevőnek köteles egyidejűleg, közvetlenül írásbeli ajánlattételi felhívást küldeni. Az 

ajánlattevői kör kiválasztására a gazdasági, pénzügyi illetve műszaki, szakmai alkalmassági 

szempontok figyelembe vételével a Polgármester jogosult. 

 

 

2. A dokumentáció rendelkezésre bocsátása 

A dokumentáció értékesítését, rendelkezésre bocsátását az Önkormányzat, vagy a Bonyolító 

végzi. Ennek keretében biztosítja a dokumentáció előírt határidőben, helyszínen az 

ajánlattételi határidő lejártáig történő átvételét. 
 

 Dokumentáció értékesítéséről dönt: Képviselő-testület 

 Dokumentáció értékesítéséért felel: Polgármester 
 

 

 

3. A kiegészítő tájékoztatás, konzultáció, a helyszíni bejárás megtartása 

A kiegészítő tájékoztatás megadásáért, a konzultáció, helyszíni bejárás jogszabályszerű 

lefolytatásáért a bonyolító vállal felelősséget. Az ajánlattevőktől határidőben érkező, az 

ajánlat elkészítésével kapcsolatos, írásban feltett kérdésekre, a Kbt. 56. §-ában foglaltak 

figyelembe vételével, a bonyolító az írásos válaszokat, az érintett szakterület vezetőjével 

folytatott előzetes egyeztetést követően, valamennyi ajánlattevőnek megküldi. 
 

 Tájékoztatás jogszerű megadásáról gondoskodik: Bonyolító 

 Határidő: ajánlattételi határidő lejárta előtt 6 nappal 
 

 

4. A felhívás módosítása, visszavonása 

A már közzétett felhívást az ajánlattételi határidő lejártáig lehet módosítani, ha az erre 

vonatkozó hirdetményt az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta előtt közzétette és az új 

hirdetményben – a Kbt. 76. § (1) bekezdésével összhangban – új ajánlattételi határidőt 

határozott meg.  

A felhívást az ajánlatkérő visszavonhatja, ha az erre vonatkozó hirdetményt az ajánlattételi 

határidő lejárta előtt közzététel céljából feladta. 



 

Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt – indokolt esetben – egy alkalommal meg-

hosszabbíthatja, ha az erre vonatkozó hirdetményt az eredeti ajánlattételi határidő lejárta előtt 

közzétette és a meghosszabbítás indokát abban megadta. 

A hirdetmény módosítására, visszavonására javaslatot tesz: Bonyolító  

A hirdetmény módosításáról, visszavonásáról dönt: Képviselő-testület  

Határidő: folyamatos 

 

5. Az ajánlatok bontása 

Ajánlatok bontását a hirdetményben meghatározott időpontban és helyszínen kell 

megkezdeni. Az ajánlatok bontását a Bíráló Bizottság végzi, melyről írásos jegyzőkönyvet 

készít. 

A bontáson jelenlévő személyek körét a Kbt. 80. § (2) bekezdése tartalmazza. 

A bontás során ismertetni kell az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét), valamint azokat a 

főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek a bírálati szempont (részszempontok) alapján 

értékelésre kerülnek. 

A bontási jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: 

- a bontás helyét, időpontját; 

- a bontási eljárás főbb fázisait; 

- a kötelezően ismertetendő adatokat; 

- a jelenlévők körét; 

- Bizottsági tagok aláírását; 

- stb. 

A bontásról készített jegyzőkönyvet a a bontástól számított 5 napon belül megküldi az összes 

ajánlattevő részére. 

 A bontás jogszerűségéért felel: Bíráló Bizottság 

 A jegyzőkönyvet megküldi: Bonyolító 

 Határidő: bontástól számított 5 nap 

Az ajánlatok bontásának szabályait a Kbt. 80. §-i részletezi. A Kbt. értelmében az ajánlatkérő 

megengedheti az ajánlatok eltérő, elektronikus formában történő benyújtását is. Ebben az 

esetben erre a körülményre a felhívásban kifejezetten utalnia kell, valamint elő kell írnia azt a 

kötelező formátumot is amelyen az ajánlatok így benyújthatók.  

 

6. Az ajánlatok elbírálása 

Az ajánlatkérőnek a felbontott ajánlatokat meg kell vizsgálnia, hogy azok megfelelnek-e az 

ajánlati felhívásban, illetőleg dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott 

követelményeknek. 

Az ajánlatok elbírálása követelmény, amely alól a Kbt. 82. §-ában meghatározott esetben 

mentesül az ajánlatkérő. 

Az ajánlatok elbírálásakor kizárólag az ajánlati felhívásban és a dokumentációban leírtakat 

lehet figyelembe venni. Az elbírálásra irányadó további előírásokat a Kbt. 81-92/A. §-ai 

határozzák meg. 



 

6.1. A hiánypótlási határidő kitűzése 

Ajánlatkérő legalább egy alkalommal köteles biztosítani a hiánypótlás lehetőségét. A 

hiánypótlással pótolható tartalmi és formai hiányosságokat az ajánlatok értékelése 

szakaszában a Bonyolító állapítja meg, és írásban egyidejűleg értesíti az ajánlattevőket, a 

hiánypótlási határidő és annak elmulasztása következményének (érvénytelenség 

megállapítása) egyidejű megjelölésével, legfeljebb 10 napos hiánypótlási határidő kitűzésével. 

A hiánypótlási felhívásban pontosan meg kell jelölni a hiányokat. Ajánlattevő a hiánypótlási 

felhívásban nem szereplő hiányokat is pótolhat.  

Ajánlatkérő akár több alkalommal is hiánypótlást rendelhet el, ha olyan hiányt észlelt, amely 

a korábbi hiánypótlási felhívásokban nem szerepelt és a Kbt. 83. § (4) bekezdés alapján 

ajánlattevő sem pótolt. Ugyanazon hiány pótlására többször nincs lehetőség.  

 Pótolható hiányosságokat megállapítja: Bonyolító 

 Hiánypótlási tárgykörről ajánlattevőket értesíti: Bonyolító 

A hiánypótlás jogintézményével kapcsolatos szabályokat a Kbt. 83. §-a állapítja meg.  

 

6.2. Érvénytelenségi, kizárási, valamint az alkalmassági feltételek, szempontok vizsgálata 

Az ajánlatok érvényességét, érvénytelenségét vizsgálni kell az ajánlatok bírálata során. Az 

ajánlatok szakmai tartalmának (műszaki követelményeknek való teljes körű megfelelése) 

értékelése a Bírálóbizottság feladatkörébe tartozik. Az ajánlatokkal szemben támasztott 

szakmai követelmények vizsgálatára a Bíráló Bizottság jogosult. 

A Kbt. 83-87. §-ok alkalmazását követően a Bizottság ajánlatonként ellenőrzi, hogy azok 

megfelelnek-e az előírt formai követelményeknek, az ajánlatok tartalmazzák-e a kötelezően 

becsatolandó igazolások, nyilatkozatok, okiratok, egyéb dokumentumok körét, illetve a 

benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát is megvizsgálja, majd ennek eredményét 

ajánlatonként összesíti. Az összesítésben a Kbt. megfelelő jogszabály helyének 

feltüntetésével, külön kell kitérni az érvénytelenséget, és kizárást eredményező 

körülményekre. 

Az ajánlattevők szerződés teljesítésére való alkalmassága kizárólag a hirdetményben meg-

határozott szempontok alapján vizsgálható. Az alkalmatlanná minősített ajánlattevőket, az 

indokok egyértelmű megjelölésével szintén ajánlatonként összesíteni kell. 

Az érvénytelen ajánlatot benyújtókat, és a kizárt személyeket – a hiánypótlás eredményétől 

függően, ha az biztosított - az erről hozott döntést követő 5 napon belül írásban értesíteni kell. 

 Szakmai érvénytelenséget megállapítja: Bírálóbizottság 

 Egyéb érvénytelenséget megállapítja: Bírálóbizottság 

 Alkalmatlanná minősít: Bírálóbizottság 

 Kizáró körülményeket megállapítja: Bírálóbizottság 

 Az érvénytelenségről dönt: Képviselő-testület 

 Az ajánlattevőket értesíti: Bonyolító 

6.3. Az ajánlatok értékelése 

A Bizottság az alkalmasnak minősített ajánlattevőknek az érvényes ajánlatát a hirdetményben 

meghatározott legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás, vagy az összességében 

legelőnyösebb ajánlat szempontja alapján bírálja el. 



 

- A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás szempont alkalmazásakor a Bizottság 

tagjai, az ajánlatban szereplő ajánlati árak alapján értékeli az ajánlatokat. 

- Az összességében legelőnyösebb ajánlat szempont alkalmazásakor az ajánlati 

felhívásban meghatározott elbírálási részszempontokat a Kbt. 90. § (1)-(2) 

bekezdéseiben foglaltakkal összhangban, a Bizottság értékeli. 

- Amennyiben a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempont vagy az 

összességében legelőnyösebb ajánlat Kbt. 90. § (1)-(2) bekezdések szerint alkalmazott 

bírálati szempont esetében a nyertes személye nem állapítható meg úgy a Kbt. 90. § 

(3)-(4) bekezdések szerint jár el. 

- Az ajánlatok értékelését a Bizottsági tagok az indokolással ellátott bírálati lapokkal 

igazolják. Az értékelő ülésről a Bizottság jegyzőkönyvet készít. 

 Az ajánlatokat értékeli: Bizottság 

 Az értékelést jóváhagyja: a Képviselő-testület 

 

Az ajánlatok értékelésének menetét a Kbt. 90. §-a határozza meg. 

6.4. Az eljárás nyertesének meghatározása 

Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére az ajánlati felhívásban és a 

dokumentációban meghatározott feltételek alapján, valamint a Kbt. 57. § (2) bekezdésben 

meghatározott bírálati szempontok egyike szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette, 

azaz vagy a legalacsonyabb ellenértékű ajánlatot tette, vagy az összesített pontszáma a 

legmagasabb. 

Az ajánlatok értékelésének befejeztével a Bizottság javaslatot tesz a nyertes ajánlattevő 

személyére, amely döntését igazolni köteles. Az ajánlatok tartalmának ismeretében a 

Bizottság mérlegelési jogkörében dönt a második legkedvezőbb ajánlattevő, ilyen minőségben 

történő feltüntetéséről, amelyre azonban csak akkor van lehetősége, ha erről a felhívásban 

kifejezetten nyilatkozott. 

  

A nyertes, és a második legkedvezőbb ajánlattevő személyére javaslatot tesz: Bizottság 

            Az eljárás eredményéről dönt: a Bizottság javaslata alapján, a Képviselő-testület 

 

Az ajánlatok elbírálásának befejezésekor az ajánlatkérő a külön jogszabályban meghatározott 

minta szerint elkészíti az ajánlatok írásbeli összegezését. 

 

- Az összegezést elkészíti: Bonyolító 

Az eljárás nyertese kizárólag az a személy lehet, aki a fenti feltételekkel a legkedvezőbb 

ajánlatot tette. Több nyertes pedig, abban az esetben hirdethető, ha az ajánlatkérő lehetővé 

tette a részajánlattételt, vagy keretmegállapodásos eljárást alkalmazott. 

 

7. Az eljárás eredményének, eredménytelenségének kihirdetése 

Az eljárás eredményét, eredménytelenségét a hirdetményben meghatározott időpontban kell 

kihirdetni. Az időpontot a hirdetményben fel kell tüntetni, amely árubeszerzés vagy 

szolgáltatás megrendelése esetén nem lehet későbbi időpont, mint az ajánlattételi határidő 

lejártától számított 30. nap, építési beruházás estén pedig 60. nap. 



 

Az eljárás eredményének kihirdetése – indokolt esetben - legfeljebb egy alkalommal 30 

nappal elhalasztható, amelyről annak lejárta előtt valamennyi ajánlattevőt írásban értesíteni 

kell. 

 

 Eredményhirdetés elhalasztásáról dönt: Bírálóbizottság elnöke 

 Ajánlattevőket az új időpontról értesíti: munkaszervezet vezető 

 

Az általános egyszerű közbeszerzési eljárásban eredményhirdetést nem kell tartani, 

eredményhirdetés kifejezés alatt az eljárás eredményéről szóló összegezés megküldésének 

napját kell érteni. 

 

 

 

8. Az eljárás eredményeként létrejövő szerződés megkötése 
 

Az eljárás eredményeként létrejövő szerződést kizárólag a nyertes ajánlattevővel lehet írásban 

megkötni az ajánlati felhívás, ajánlat és a dokumentációban foglaltak alapján. Kizárólag 

részajánlattétel, illetve keretmegállapodásos eljárás esetén köthető több nyertes személlyel 

szerződés. Amennyiben az eredményhirdetéskor a második legkedvezőbb ajánlatot tevő is 

megjelölésre került, és a nyertes visszalépett, úgy a szerződés e személlyel köthető meg. 

A szerződéskötés tervezett időpontját az ajánlati felhívásnak tartalmaznia kell. 

  
 

 

IX.  

A JOGORVOSLATI ELJÁRÁS 

 

 

A közbeszerzéssel szemben, a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt indított jogorvoslati 

eljárásban az ajánlatkérőt a Jegyző és/vagy Bonyolító képviseli. Az ügyben keletkezett iratok 

Döntőbizottság részére történő megküldéséről gondoskodik: Jegyző. 

 

X.  

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEZÁRULÁSÁT KÖVETŐ SZAKASZRA 

VONATKOZÓ RELEVÁNS SZABÁLYOK 

 

 

1. Az éves statisztikai összegezés elkészítése 

A Kbt. 16. §-a rögzíti, hogy az ajánlatkérőnek az éves beszerzéseiről külön jogszabályban 

meghatározott minta szerint statisztikai összegezést kell készítenie, amit a Közbeszerzések 

Tanácsának a tárgyévet követő év május 31. napjáig meg kell küldenie. Az összegzés minta 

az 5/2009. IRM rendelet mellékletében található. 

 

Az éves statisztikai összegzés elkészítéséért és megküldéséért felelős: Jegyző 

 

 

 

 

 



 

 

2. Tájékoztatás a szerződés módosításáról, teljesítéséről 

 

Szerződés módosítás rendje 

A közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződés csak a Kbt. 303. § rendelkezései 

szerint módosítható. A Kbt. 307. §-a alapján a szerződés módosításakor az ajánlatkérőnek 

hirdetményt kell közzétennie. 

 

A szerződés teljesítésének igazolása 

A szerződés teljesítésének igazolását a Kbt. 304-305.§ rendelkezései szerint kell elvégezni.  

 

 

XIV. 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

 

 

Ez a szabályzat 2010. november 17. napján lép hatályba, egyidejűleg a  84/2008. (V.13.) Ökt. 

számú határozattal elfogadott és a 47/2009. (V.27.) Ökt. számú határozattal módosított 

Közbeszerzési Szabályzat hatályát veszti. 

. 

 


