ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
8226 Alsóörs, Endrődi Sándor u. 46-48.

ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT
az
„ALSÓÖRS, KERÉKPÁRÚT ÉPÍTÉS II. ÜTEM”
tárgyú,
TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00020 azonosító számú,
„Fenntartható településfejlesztés”
pályázattal összefüggésben
a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 112. § (1) bek. b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési
eljárásban
A Kbt. 27. §-a szerinti felelősségi rend

A jelen eseti Szabályzat célja, hogy a szakszerű, hatékony és jogszerű közbeszerzés
megvalósítása érdekében a Kbt. rendelkezéseivel összhangban a jelen Szabályzatban
meghatározott közbeszerzési eljárás vonatkozásában meghatározza:
 a közbeszerzési eljárás előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének
felelősségi rendjét,
 az ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, szervezetek
felelősségi körét,
 a közbeszerzési eljárás dokumentálási rendjét,
 és ennek körében különösen az eljárás során hozott döntésekért felelős személyt,
személyeket.
E Szabályzat az ajánlattevők számára azonos és egyenlő feltételek biztosításával garantálja a
verseny tisztaságának védelmét, a verseny nyilvánosságát, és az ajánlattevők
esélyegyenlőségét, illetve az arra jogosult ajánlattevők számára a nemzeti elbánást.
E Szabályzat hatálya kiterjed a lefolytatandó eljárás teljes egészére, így különösen:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

a közbeszerzési eljárás tervezésére és előkészítésére;
a közbeszerzés tárgyának és becsült értékének meghatározására;
az eljárást megindító felhívás és dokumentáció összeállítására;
az eljárás dokumentálására;
kiegészítő tájékoztatás nyújtására;
az EKR által generált bontási jegyzőkönyv kiegészítésére (adott esetben);
az ajánlatok érvényességének vizsgálatára;

h) az ajánlatok elbírálására;
i) az eljárás eredményéről szóló összegezés ajánlattevők részére történő EKR-en
keresztüli megküldésére;
j) az eljárás eredményéről szóló összegezés EKR-ben történő közzétételére;
k) az eljárás eredményéről szóló hirdetmény Közbeszerzési Értesítőben történő
közzétételére;
l) a szerződés megkötésére.
A Szabályzat személyi hatálya kiterjed az eljárásba bevont személyekre és szervezetekre.
A közbeszerzés tárgya: „Alsóörs, kerékpárút építés II. ütem"
A közbeszerzés becsült értékének megállapításáról külön dokumentáció készült az
eljárás előkészítésének keretében.
Az eljárás formája: a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény („Kbt.”) Harmadik
Rész 112. § (1) bek. b) pontja szerinti nyílt eljárás.
Az eljárást előkészítő és a Bíráló Bizottság tagjai:
Eljárást előkészítő
és Bíráló Bizottsági tag
megnevezése
Jászberényi Tamás
a Bíráló Bizottság elnöke
Földesiné Töpper Ilona
FAKSZ
Pandur Ferenc
Báró Béla
Kovács Rózsa

Szakértelem megnevezése
Közbeszerzési szakértelem
Közbeszerzési szakértelem, felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem
Jogi szakértelem
Pénzügyi szakértelem

Döntéshozó: Alsóörs Község Önkormányzatának képviselő-testülete.
Az eljárásban részt vevő személyek és a döntéshozó írásban tesznek összeférhetetlenségi és
titoktartási nyilatkozatot.
Az eljárás indítása: az eljárás ajánlati felhívását, valamint a közbeszerzési dokumentumokat
– a generál tervező és a szakági tervezők által rendelkezésre bocsátott műszaki
dokumentumok kivételével – Jászberényi Tamás készíti el, melyet Földesiné Töpper Ilona
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó jegyez ellen, majd ajánlatkérő jóváhagyását,
valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szerinti eljárás megindítására vonatkozó
tanúsítvány rendelkezésre állását követően Jászberényi Tamás adja fel az EKR rendszeren a
Közbeszerzési Értesítőben történő közzététel céljából.

Kiegészítő tájékoztatás: a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérő és a megbízott
közbeszerzési tanácsadó adja meg – a kérdés jellegétől függően – a Kbt. előírásai alapján.
A beérkezett ajánlatok értékelése: Az ajánlatok EKR általi bontását és a bontási
jegyzőkönyv ajánlattevők részére történő szaktanácsadó általi megküldését követően a Bíráló
Bizottság véleményezi az ajánlatokat és adott esetben dönt a hiánypótlásról. A megbízott
közbeszerzési tanácsadó gondoskodik a hiánypótlási felhívás EKR rendszerbe történő
feltöltéséről. A benyújtott ajánlatok és adott esetben a hiánypótlási iratok átvizsgálása után a
Bíráló Bizottság értékeli az ajánlatokat, majd döntés-előkészítő javaslatot tesz a
döntéshozónak a közbeszerzési eljárás eredményére/eredménytelenségére, a beérkezett
ajánlatok érvényességére, az ajánlattevők alkalmasságára, esetleges kizárására, a nyertes
(illetőleg adott esetben a második legjobb) ajánlattevő megnevezésére.
A Bíráló Bizottság minden tagja indokolással ellátott bírálati lapot készít. A Bíráló Bizottság
üléseiről jegyzőkönyv készül.
Döntés az eljárás eredményéről: az eljárás eredményéről, a nyertes ajánlattevő
kiválasztásáról a Bíráló Bizottság javaslata, az írásbeli szakvélemény, valamint a 272/2014.
(XI.5.) Korm. rendelet 106. § (1) bekezdése szerinti zárótanúsítvány figyelembevételével a
döntéshozó testület dönt.
Az eljárás lezárása: az eljárás eredményére vonatkozó döntési javaslatot a megbízott
közbeszerzési tanácsadó készíti el a döntéshozó részére. A jóváhagyott “Összegezés az eljárás
eredményéről” elnevezésű dokumentumot a megbízott közbeszerzési tanácsadó tölti fel az
EKR rendszerbe, egyidejűleg megküldve a közbeszerzésekért felelős miniszter részére is.
A nyertes ajánlattevővel/ajánlattevőkkel történő szerződés megkötése az ajánlatkérő feladata.
Az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót a megbízott közbeszerzési tanácsadó készíti el és
küldi meg közzétételre a Közbeszerzési Értesítő Szerkesztőségének az EKR-en keresztül.
Az eljárás dokumentálásának rendje: minden egyes – döntéssel járó – eljárási cselekményt
jegyzőkönyvbe kell foglalni. Az eljárás során keletkezett iratokat 5 évig meg kell őrizni.
A közbeszerzési eljárás belső ellenőrzését Szántó Anita végzi.
Kelt: Alsóörs, 2021. november 30.
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