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A Közbeszerzési Szabályzat célja a közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX törvény (a
továbbiakban: Közbeszerzési törvény ill. Kbt.) 6. § (1) bekezdésének megfelelően az
Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal közbeszerzési eljárásai előkészítésének,
lefolytatásának, ellenőrzésének és dokumentálásának helyi szintű szabályozása, a döntésekért
felelős szervezetek és személyek meghatározása.

I. Cím

Általános rendelkezések

1.

A szabályzat személyi és tárgyi hatálya

E szabályzat hatálya alá tartoznak Budakalász Város Önkormányzatának és Polgármesteri
Hivatalának (a továbbiakban: ajánlatkérő) a beszerzései, amennyiben azok értéke eléri vagy
meghaladja a hatályos jogszabályokban, illetve jelen szabályzatban meghatározott
értékhatárokat. 

2.

A szabályzat hatálya alá tartozó beszerzések

(1) A közbeszerzés tárgya árubeszerzés, építési beruházás, építési koncesszió, illetőleg
szolgáltatás megrendelése és – kizárólag a nemzeti értékhatárt elérő, vagy meghaladó
beszerzések esetén – a szolgáltatási koncesszió.

a) Az árubeszerzés olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya forgalomképes és
birtokba vehető ingó dolog tulajdonjogának vagy használatára, illetőleg hasznosítására
vonatkozó jognak – vételi joggal vagy anélkül történő – megszerzése az ajánlatkérő
részéről. Az árubeszerzés magában foglalja a beállítást és üzembe helyezést is. A
nemzeti értékhatárt elérő, vagy meghaladó, de a közösségi értékhatárt el nem érő
beruházás esetén árubeszerzésnek minősül az ingatlan tulajdonjogának vagy
használatára, illetőleg hasznosítására vonatkozó jognak – vételi joggal vagy anélkül
történő – megszerzése is az ajánlatkérő részéről. 

b) Az építési beruházás olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya a következő
valamelyik munka megrendelése (és átvétele) az ajánlatkérő részéről:

i) a Kbt. 1. sz. mellékletében felsorolt tevékenységek egyikéhez kapcsolódó munka
kivitelezése vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése
együtt;



ii) az építmény kivitelezése vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott
tervezése együtt;

iii) az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelő építmény
bármilyen eszközzel, illetőleg módon történő kivitelezése.

c) Az építési koncesszió olyan építési beruházás, amely alapján az ajánlatkérő
ellenszolgáltatása az építmény hasznosítási jogának meghatározott időre történő
átengedése vagy e jog átengedése pénzbeli ellenszolgáltatással együtt.

d) A szolgáltatás megrendelése – árubeszerzésnek és építési beruházásnak nem minősülő
– olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya különösen valamely tevékenység
megrendelése az ajánlatkérő részéről.

e) A szolgáltatási koncesszió olyan szolgáltatás megrendelése, amely alapján az
ajánlatkérő ellenszolgáltatása a szolgáltatás nyújtásával összefüggő hasznosítási jog
meghatározott időre történő átengedése vagy e jog átengedése pénzbeli
ellenszolgáltatással együtt.

(2) Ha a szerződés több – egymással szükségszerűen összefüggő – közbeszerzési tárgyat
foglal magában, a meghatározó értékű közbeszerzési tárgy szerint kell a szerződést
minősíteni.

(3) Szolgáltatás megrendelésének minősül az a szerződés, amelynek a (2) és a (5) bekezdése
szerinti a tárgya, ha a szolgáltatás értéke meghaladja az árubeszerzés mértékét.

3.

A beszerzési értékhatárok és a 
közbeszerzésekkel kapcsolatos közös szabályok

(1) E szabályzat hatálya alá tartozó közbeszerzések vonatkozásában a beszerzési
értékhatárokat a hatályos Közbeszerzési törvény, valamint az éves költségvetési törvény
határozza meg.

(2) A költségvetési év elején, de legkésőbb április 15. napjáig az Önkormányzat éves
összesített közbeszerzési tervet /a továbbiakban: közbeszerzési terv/ készít az adott évre
tervezett közbeszerzésekről. Amennyiben az Önkormányzat közbeszerzési tevékenységét
megbízott szakértő, tanácsadó segíti, a Polgármesteri Hivatal adatszolgáltatása alapján a
tanácsadó javaslatot tesz a közbeszerzési tervre. 

a) A Közbeszerzési tervet a Közbeszerzések Tanácsa, illetve annak elnöke mindenkori
ajánlásának figyelembe vételével kell elkészíteni. A közbeszerzési terv nem
tartalmazhatja a beszerzések becsült értékét.

b) A közbeszerzési tervet a Képviselőt-testület fogadja el a Közbeszerzési Előkészítő
Bizottság (továbbiakban KBEB) állásfoglalása alapján.

c) A közbeszerzési tervet legalább öt évig meg kell őrizni.



d) A közbeszerzési terv nyilvános. A tervet, illetve évközi módosításait az Önkormányzat
honlapján közzé kell tenni. A Közbeszerzések Tanácsa vagy az illetékes ellenőrző
szervek kérésére meg kell küldeni.

e) A közbeszerzési terv elkészítése előtt lehet indítani közbeszerzési eljárást, de azt
később a tervben szerepeltetni kell. A közbeszerzési tervben szereplő beszerzések
megvalósítása azonban nem kötelező.

f) A közbeszerzési tervet év közben módosítani kell (Kbt. 5. § (3) bekezdés),
amennyiben előre nem látható okból a tervben nem szereplő beszerzés válik
szükségessé. A módosításra KBEB tesz javaslatot.

(3) Az Önkormányzat a költségvetési év kezdetét követően, illetve építési beruházás esetén a
megvalósításról szóló döntést követően indokolt esetben előzetes összesített tájékoztatót
készít. Az előzetes tájékoztatóról a KBEB javaslata alapján a Polgármester dönt.

(4) Az Önkormányzat az éves beszerzésekről külön jogszabályban meghatározott minta
szerint éves statisztikai összegezést köteles készíteni, amelyet legkésőbb a tárgyévet
követő év május 31. napjáig kell megküldeni a Közbeszerzések Tanácsának (Kbt. 16. §). 

(5) Közbeszerzési tanácsadó alkalmazása esetén a tanácsadó közreműködik az (3) – (4)
pontban szereplő feladatok elvégzésében.

a) Tanácsadó megbízásáról a Polgármester dönt, kivéve, ha a szerződés értéke alapján a
Kbt. hatálya alá tartozik, és ezért közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. Lehetőség
szerint hivatalos közbeszerzési tanácsadót kell megbízni, hogy a Kbt. 9. § (1) bekezdés
szerinti esetekben ne kelljen külön tanácsadót bevonni. A hivatalos közbeszerzési
tanácsadó megbízása csak a közösségi értékhatárt elérő szerződésérték esetén tartozik
a Kbt. hatálya alá. A tanácsadóval kötött szerződésnek a tanácsadó felelősségi körét
tartalmaznia kell.

(6) A közösségi értékhatárt elérő vagy meghaladó beszerzések esetén hivatalos közbeszerzési
tanácsadó igénybevétele kötelező. Az Európai Unióból származó forrásból támogatott
közbeszerzések esetében a közbeszerzési eljárásba független hivatalos közbeszerzési
tanácsadót kell bevonni (Kbt. 9.§., 11. §). 

4.

A beszerzési érték meghatározása

(1) A közbeszerzés értékén a közbeszerzés megkezdésekor annak tárgyáért általában kért,
illetőleg kínált – általános forgalmi adó nélkül számított – legmagasabb összegű teljes
ellenszolgáltatást kell érteni (a továbbiakban: becsült érték).



(2) A közbeszerzés megkezdésén a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény feladásának
időpontját, a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetében pedig az ajánlattételi felhívás
megküldésének, illetőleg a tárgyalás megkezdésének időpontját kell érteni. 

(3) Az árubeszerzés becsült értéke

a) olyan szerződés esetében, amelynek tárgya dolog használatára, illetőleg hasznosítására
vonatkozó jognak a megszerzése:

i) határozott időre, egy évre vagy annál rövidebb időre kötött szerződés esetén a
szerződés időtartama alatti ellenszolgáltatás; az egy évnél hosszabb időre kötött
szerződés esetén pedig a szerződés időtartama alatti ellenszolgáltatás, beleértve a
becsült maradványértéket is;

ii) határozatlan időre kötött szerződés esetén, vagy ha a szerződés időtartama
kétséges, a havi ellenszolgáltatás negyvennyolcszorosa. 

b) a rendszeresen, illetőleg az időszakonként visszatérően kötött szerződés esetében:

i) az előző költségvetési év vagy tizenkét hónap során kötött azonos vagy hasonló
tárgyú szerződés, illetőleg szerződések szerinti ellenszolgáltatás, módosítva a
következő tizenkét hónap alatt várható mennyiségi és értékbeli változással, vagy

ii) az első teljesítést követő, a következő tizenkét hónap alatti vagy a tizenkét
hónapnál hosszabb időre kötött szerződés, illetőleg szerződések időtartama alatti
ellenszolgáltatás. 

c) olyan szerződés esetében, amely vételi jogot is tartalmaz, a vételárral együtt számított
legmagasabb ellenszolgáltatás. 

d) Ha a szerződés árubeszerzést és szolgáltatás megrendelést is magában foglal, a becsült
érték megállapításakor az árubeszerzés és a szolgáltatás becsült értékét egybe kell
számítani. Úgyszintén be kell számítani adott esetben az árubeszerzés becsült értékébe
a beállítás és üzembe helyezés becsült értékét is. 

(4) A szolgáltatás becsült értéke

a) olyan szerződés esetében, amely nem tartalmazza a teljes díjat:

i) határozott időre, négy évre vagy annál rövidebb időre kötött szerződés esetén a
szerződés időtartama alatti ellenszolgáltatás;

ii) határozatlan időre kötött szerződés vagy négy évnél hosszabb időre kötött
szerződés esetén a havi ellenszolgáltatás negyvennyolcszorosa.

b) A szolgáltatás becsült értékének megállapításakor figyelembe kell venni

i) biztosítási szerződés esetében a fizetendő biztosítási díjat;



ii) banki és egyéb pénzügyi szolgáltatás esetében a díjat, jutalékot, kamatot és egyéb
ellenszolgáltatásokat;

iii) a tervezést is magában foglaló szolgáltatás esetében a fizetendő díjat vagy
jutalékot. 

(5) Az építési beruházás becsült értéke megállapításakor a több év alatt megvalósuló építési
beruházás esetében a teljes beruházásért járó ellenszolgáltatást kell számítani. 

a) Ha az építési beruházás több részből áll, illetőleg több szerződés alapján kerül
teljesítésre, mindegyik rész becsült értékét egybe kell számítani. 

b) Az építési beruházás becsült értékébe be kell számítani a megvalósításához szükséges,
az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott áruk, illetőleg szolgáltatások becsült
értékét is. 

c) Az építési beruházás megvalósításához nem szükséges árubeszerzés, illetőleg
szolgáltatás becsült értékét az építési beruházás becsült értékébe nem lehet
beszámítani azzal a céllal, hogy ilyen módon megkerüljék e törvény alkalmazását ezen
árubeszerzésre, illetőleg szolgáltatás megrendelésére. 

d) A becsült érték kiszámítása során mindazon árubeszerzések vagy építési beruházások
vagy szolgáltatások értékét egybe kell számítani, amelyek

i) beszerzésére egy költségvetési évben vagy tizenkét hónap alatt kerül sor (kivéve az
építési beruházás becsült értéke, amelynek megállapításakor a több év alatt
megvalósuló építési beruházás esetében a teljes beruházásért járó ellenszolgáltatást
kell számítani),

ii) beszerzésére egy ajánlattevővel lehetne szerződést kötni, továbbá

iii) rendeltetése azonos vagy hasonló, illetőleg felhasználásuk egymással közvetlenül
összefügg.

II. Cím

A közbeszerzések lefolytatásának
eljárási és felelősségi szabályai

5. 

A közbeszerzési eljárások előkészítése, megfelelő kereteinek biztosítása

(1) A közbeszerzési eljárás előkészítése alatt értendő: az adott közbeszerzési eljárás
megkezdéséhez szükséges cselekmények elvégzése, így különösen az adott
közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet-, illetőleg piacfelmérés, beruházási program és



beszerzési javaslat elkészítése, a közbeszerzés becsült értékének meghatározása, az
eljárást megindító (meghirdető) hirdetmény, felhívás, és dokumentáció előkészítése.

(2) Minden egyes közbeszerzési eljárást – annak előkészítésétől az eljárás alapján kötött
szerződés teljesítéséig terjedően – írásban dokumentálni kell, az egyes eljárási
cselekményekről jegyzőkönyvet/feljegyzést kötelezően kell készíteni. 

(3) A közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával és a szerződés teljesítésével
kapcsolatban keletkezett összes iratot a közbeszerzési eljárás lezárulásától (az eljárás
eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény
közzétételétől, illetve – ha a szerződéskötés később történik – a szerződés megkötésétől),
illetőleg a szerződés teljesítésétől számított öt évig meg kell őrizni. Ha a közbeszerzéssel
kapcsolatos jogorvoslati eljárás indult, az iratokat annak jogerős befejezéséig, de legalább
az említett öt évig meg kell őrizni.

(4) Törekedni kell az informatikai eszközök alkalmazására a hatékony és biztonságos
dokumentum kezelés és a közbeszerzésben résztvevők gyors és rugalmas
információcseréjének biztosítására. A hirdetményeket lehetőség szerint az elektronikus
hirdetmény feladási rendszerben kell közzétételre továbbítani. A rendszerhez való
hozzáférést a megbízott tanácsadó is biztosíthatja.

(5) Tilos e fejezet megkerülése céljából az egyes beruházási, fejlesztési és felújítási
feladatokat, melynek rendeltetése azonos vagy hasonló, az adott költségvetési éven belül
részekre osztani.

(6) Az ajánlatkérő jogait és kötelezettségeit az önkormányzat nevében a Polgármester, az
egyes eljárásokat lezáró döntések meghozatala tekintetében a Képviselő-testület
gyakorolja. Az ajánlatkérő jogait és kötelezettségeit a Polgármesteri Hivatal nevében a
kötelezettségvállalásra feljogosított személy gyakorolja. 

(7) Az önkormányzat mindenkori éves költségvetési rendeletében meghatározott, vagy év
közben felmerülő, a közbeszerzési értékhatárt meghaladó beszerzések kapcsán az eljárás
határidőben történő elindításáért, a beszerzés fedezetének rendelkezésre állásáért a
beszerzés tárgya szerint érintett szervezeti egység vezetője a felelős. 

(8) Közbeszerzési eljárások alábbi dokumentumait közzé kell tenni öt munkanapon belül az
Önkormányzat honlapján a Kbt 17/C § figyelembe vételével

 Eljárást megindító hirdetmény
 Tájékoztató az eljárás eredményéről
 Tájékoztató a szerződés megkötéséről
 Megkötött szerződés
 Egyéb szerződések a nyertessel, illetve vele összefüggésben többségi befolyással

érintett szervezettel
 Tájékoztató a szerződés módosításáról
 Tájékoztató a szerződés teljesítéséről
 Ellenszolgáltatás teljesítésével kapcsolatos adatok



 Jogorvoslati eljárásban a kérelem adatai
 Döntőbizottság határozata
 Bírósági határozat
 Statisztikai összegzés

6.

A közbeszerzési eljárásban résztvevő személyekre,
szervezetekre vonatkozó szabályok

Összeférhetetlenségi okok

(1) A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás (részvételi, ajánlati, ajánlattételi) és a
dokumentáció (részvételi, ajánlati, ajánlattételi) tervezetének elkészítése, a részvételi
jelentkezések illetve az ajánlatok értékelése során és az eljárás más szakaszában az
ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyeknek, illetőleg
szervezeteknek megfelelő – a közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi valamint
pénzügyi szakértelemmel kell rendelkezniük. 

(2) A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a dokumentáció elkészítése során vagy
az eljárás más szakaszában az ajánlatkérő nevében nem járhat el, illetőleg az eljárásba
nem vonható be 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 jogviszonyban áll;

b) az érdekelt gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője vagy felügyelő bizottságának
tagja;

c) az érdekelt gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkezik;

d) az a)-c) pont szerinti személy hozzátartozója.

(3) Nem kell alkalmazni a (2) bekezdést, ha az ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az
eljárásba bevonni kívánt érdekelt gazdálkodó szervezet, illetőleg az eljárásba bevonni
kívánt személlyel vagy szervezettel a (2) bekezdés a)-d) pontja szerinti viszonyban álló
érdekelt gazdálkodó szervezet írásban nyilatkozik, hogy az eljárásban nem vesz részt
ajánlattevőként vagy alvállalkozóként. 

(4) A közbeszerzési eljárás előkészítésébe vagy más szakaszába bevont bármely személy vagy
szervezet a közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást
nyújtó szervezet.

(5) Ha az ajánlatkérő nevében valamely személy tulajdonosi jogokat gyakorol érdekelt
gazdálkodó szervezetben, az ajánlatkérő nevében e személy vagy hozzátartozója nem



járhat el a közbeszerzési eljárás előkészítésében vagy az eljárás más szakaszában, kivéve,
ha az érdekelt szervezet írásban nyilatkozik, hogy az eljárásban nem vesz részt
ajánlattevőként vagy alvállalkozóként. 

(6) Nem minősül e rész alkalmazásában a közbeszerzési eljárás előkészítésébe bevont
személynek (szervezetnek) az olyan személy (szervezet), akitől, illetőleg amelytől az
ajánlatkérő

a) az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet-, illetőleg piacfelmérés, a közbeszerzés
becsült értékének felmérése érdekében a közbeszerzés megkezdése időpontjának
megjelölése nélkül, kizárólag a felmérés érdekében szükséges adatokat közölve kért
tájékoztatást, vagy

b) a támogatásra irányuló igény (pályázat) benyújtásához szükséges árajánlatot kapott,
feltéve, hogy az a) pont alkalmazása kapcsán az ajánlatkérő nem közölt vele a
közbeszerzési eljárás során az összes ajánlattevő (részvételre jelentkező) részére
rendelkezésre bocsátott adatok körét meghaladó információt.

(7) Az ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevonni kívánt személy vagy
szervezet írásban köteles nyilatkozni arról, hogy vele szemben nem áll fenn az e rész
szerinti összeférhetetlenség, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy az eljárás során
tudomására jutott információk vonatkozásában titoktarásra köteles. 

7.

A döntések előkészítése és meghozatala, 
személyi feltételek rögzítése

(1) A közbeszerzési eljárás előkészítése, az eljárást megindító hirdetmény, felhívás, illetve a
dokumentáció előkészítése az érintett szervezeti egység feladata a közbeszerzési tanácsadó
felügyelete mellett. 

(2) A hirdetmény, a felhívás, illetve a dokumentáció és az annak részét képező
szerződés(tervezet)ek jóváhagyása a Polgármester feladata. A Polgármester döntéseinek
meghozatalában köteles támaszkodni a téma szerint illetékes önkormányzati bizottságok,
illetve a KBEB véleményére illetve határozatára. 

(3) A KBEB állandó tagjai Budakalász Város Önkormányzat állandó bizottságainak elnökei,
illetve az általuk megbízott személy. A KBEB-be a Polgármester további tagokat jelölhet.
Közbeszerzési tanácsadó alkalmazása esetén a tanácsadó részt vesz a tervezetek
elkészítésében, a döntések előkészítésében. Szakvéleményével segíti a bizottságok, illetve
a Polgármester munkáját. Az elektronikus ajánlattételi felhívás elkészítésekor az
ajánlatkérő kapcsolattartó személye: Nagy Zsolt aljegyző. 

(4) A Kbt. 8. § (3) bekezdésben meghatározottak szerint az ajánlatok elbírálására legalább
három tagú Bíráló Bizottságot kell létrehozni. A Bíráló Bizottság tagjait a Polgármester



jelöli ki a beszerzés tárgyának megfelelő szakmai összetétel biztosítását szem előtt tartva.
A Bíráló Bizottság tagjai lehetnek a KBEB tagjai is. 

(5) Az EU társfinanszírozással megvalósuló beszerzések esetén a támogatás módját rögzítő
jogszabályok előírásokat tartalmazhatnak a Bíráló Bizottság összeállítására, működésére
vonatkozóan. Ezekben az esetekben ezek a jogszabályok irányadók.

(6) Az eljárásokat lezáró döntéseket a Képviselő-testület hozza meg a Bíráló Bizottság
szakvéleménye alapján. A közbeszerzési eljárásban szükséges egyéb döntések
meghozatala a Polgármester feladata a KBEB, illetve a tanácsadó javaslatai alapján.

(7) A Bíráló Bizottság a részvételi jelentkezések értékelésében is részt vesz, írásbeli
szakvéleményt és döntési javaslatot készít a Polgármester számára. 

(8) Tárgyalásos eljárásokban a tárgyalás lefolytatását a Polgármester és/vagy az általa
megbízott személyek végzik.

(9) Közbeszerzési tanácsadó alkalmazása esetén a tanácsadó a részvételi jelentkezéseket,
illetve ajánlatokat kiértékeli, az értékelés alapján szakvéleményt készít a Bíráló Bizottság
részére. A tanácsadó a tárgyalásos eljárásokban folyó tárgyalásokon részt vesz, vezeti a
tárgyalást.

(10) Az eljárásban szükséges és előírt dokumentumok a Kbt. előírásai szerinti elkészítése és
elküldése illetve megjelentetése az érintett szervezeti egység feladata. Közbeszerzési
tanácsadó alkalmazása esetén a dokumentumokat a tanácsadó készíti el és átadja
elfogadásra a Polgármesternek, illetve az általa megbízott személynek.

(11) Az érintett szervezeti egység köteles a szerződés módosításáról, valamint a szerződés
teljesítéséről a bizottság döntését követően külön jogszabályban meghatározott minta
szerint tájékoztatót készíteni, és hirdetmény útján a 34/2004. /III. 12./ Korm. rendelet
szabályai szerint a Közbeszerzési Értesítőben közzétenni. 

a) A hirdetményt legkésőbb a szerződés módosításától illetőleg a szerződés teljesítésétől
számított öt munkanapon belül kell feladni. 

b) Az egy évnél hosszabb vagy határozatlan időre kötött szerződés esetében a szerződés
megkötésétől számítva évenként kell a szerződést részteljesítéséről tájékoztatót
készíteni. A tájékoztatóban az ajánlattevőként szerződő félnek nyilatkoznia kell, hogy
egyetért-e az abban foglaltakkal (Kbt. 307. §).

c) Közbeszerzési tanácsadó alkalmazása esetén a tanácsadó közreműködik a tájékoztató
elkészítésében és közzétételében.

(12) A Bíráló Bizottság munkájában tanácskozási joggal vesznek részt:

a) a Polgármester,

b) a közbeszerzéssel érintett intézmények képviselői,



c) közbeszerzési tanácsadó illetve feladattal rendelkező külső szakértők,

d) belső ellenőrzéssel megbízott személy,

e) EU társfinanszírozással megvalósuló beszerzések esetén a támogatási szerződés vagy a
támogatás módját rögzítő jogszabályok szerinti szakértők, személyek

(13) A Bíráló Bizottság üléseiről és döntéseiről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv részét
képezi az állandó tagok indoklással ellátott egyéni bírálati lapjai. 

(14) A részvételi jelentkezések, illetve az ajánlatok felbontásánál a Polgármester, az
Előkészítő Bizottság tagjai, az érintett szervezeti egység vezetője vagy annak megbízottja,
a Polgármester által megbízott külső szakértő, tanácsadó, bonyolító képviselője, a
jegyzőkönyvvezető, a Közbeszerzési Tanács tagja vagy az általuk megbízott személyek,
továbbá – a közbeszerzéshez központi költségvetési támogatásban részesülő ajánlatkérő
esetén – a külön jogszabályban meghatározott szervek, személyek lehetnek jelen. 

(15) A Bíráló Bizottság tagjai és a tanácskozási joggal résztvevők titoktartásra vonatkozó
nyilatkozatot kötelesek tenni az eljárásban való részvétel megkezdése előtt. Az eljárásban
résztvevő személyek a birtokukba került üzleti titkokat nem szolgáltathatják ki, kivéve, ha
azt jogszabály kötelezővé teszi. 

8. 

A beszerzések ellenőrzése

A közbeszerzéseket, illetőleg a közbeszerzési eljárásokat az ajánlatkérő belső ellenőrzési
feladatokat ellátó munkatársa rendszeresen ellenőrzi. A belső ellenőr a Közbeszerzési
Előkészítő bizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet. 

9. 

Az eljárásban résztvevők felelősségi köre

(1) A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a dokumentáció elkészítése során,
illetve az eljárás más szakaszában

a) a pénzügyi lebonyolításért a Pénzügyi Osztály a felelős.

b) a közbeszerzési műszaki leírás készítése és a műszaki lebonyolítás, az ajánlatok
alapján az ajánlattevők műszaki és szakmai alkalmasságának vizsgálata és előzetes
értékelése az érintett szervezeti egység vezetője, illetve közbeszerzési tanácsadó
bevonása esetén a bevont szervezet (a megbízási szerződés szerinti módon) feladata és
felelőssége.



c) a jogszabályoknak való megfelelőség, az eljárás jogszerűségének biztosítása a
közbeszerzési feladatokkal megbízott köztisztviselő, illetve közbeszerzési tanácsadó
bevonása esetén a bevont szervezet (a megbízási szerződés szerinti módon) feladata és
felelőssége.

d) a beszerzési eljárások lebonyolításának koordinálása, a hirdetmények megküldése és
közzététele, a határidők megtartásának biztosítása, az ajánlatok alapján az ajánlattevők
pénzügyi és gazdasági alkalmasságának vizsgálata és előzetes értékelése az érintett
szervezeti egység vezetője, továbbá a közbeszerzési feladatokkal megbízott
köztisztviselő, illetve közbeszerzési tanácsadó bevonása esetén a bevont szervezet (a
megbízási szerződés szerinti módon) feladata és felelőssége.

e) a KBEB, illetve a Bíráló Bizottság a polgármester illetve a Képviselő-testület számára
készített írásbeli szakvélemény, illetve határozat elkészítéséért és tartalmáért felel

i) közbeszerzési tanácsadó alkalmazása esetén a tanácsadó felel a döntéseket
előkészítő szakvéleményéért (a megbízási szerződés szerinti módon)

ii) a polgármester felel a hatáskörében meghozott döntésekért

III. Cím

Záró rendelkezések

10.  

(1) Jelen szabályzat 2010. február 1. napján lép hatályba, szabályait a 2010. február 1. napját
követően indult beszerzések vonatkozásában kell alkalmazni.

(2) E szabályzat alapján létrejövő szerződések aláírására a polgármester, a Polgármesteri
Hivatal beszerzései tekintetében a kötelezettségvállalásra jogosult személy is jogosult. 

Budakalász, 2010. január 26.

   Parlagi Endre         dr. Molnár Éva 
    polgármester                         jegyző


