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„DUNA-VÉRTES KÖZE REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT
Elfogadva a

……………………….. határozattal

I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A Közbeszerzési Szabályzat célja

A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás (továbbiakban: Társulás)
költségvetési kiadásainak ésszerűsítése, a közpénzek felhasználása átláthatóságának és
széleskörű nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, és az ajánlattevők
esélyegyenlőségének, valamint a verseny tisztaságának biztosítása, a közbeszerzésekről szóló
2003. évi CXXIX. törvény hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárások lebonyolítása során.

2. A Közbeszerzési Szabályzat hatálya

Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás árubeszerzés, építési beruházás,
építési koncesszió, illetve szolgáltatás megrendelése, valamint szolgáltatási koncesszió
(továbbiakban együttesen közbeszerzések) során, melyek a közbeszerzésekről szóló 2003. évi
CXXIX. törvény hatálya alá tartoznak, jelen Szabályzat előírásai szerint köteles eljárni.



3. A közbeszerzés szervezeti és személyi feltételei

-A Társulási Tanács közbeszerzési döntéseinek szakmai előkészítését és az eljárás technikai
lebonyolítását a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási
Megállapodásának megfelelően a gesztor önkormányzat Polgármesteri Hivatala
szakapparátusának kijelölt tagja, illetve pályázaton nyert támogatás felhasználásához
kapcsolódó közbeszerzés esetén a kijelölt projektmenedzsment végzi.

-A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a dokumentáció elkészítése, 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 és pénzügyi - szakértelemmel kell rendelkezniük. /A
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 8.§ (1) bekezdés

-A közösségi értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzés esetén a közbeszerzési
eljárásba az ajánlatkérő –kivéve a központosított közbeszerzés során ajánlatkérésre
feljogosított szervezetet- a Közbeszerzések Tanácsa által vezetett névjegyzékben szereplő,
hivatalos közbeszerzési tanácsadót köteles bevonni. Az Európai Unióból származó forrásból
támogatott közbeszerzések esetében az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásba független
hivatalos közbeszerzési tanácsadót köteles bevonni, egyéb esetben az ajánlatkérővel
munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló hivatalos közbeszerzési tanácsadó is bevonható.
/A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 9. § (1) bekezdés

-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 (erőforrást nyújtó szervezetként sem) a közbeszerzés tárgyával kapcsolatos
gazdasági tevékenységet végző gazdálkodó szervezet (a továbbiakban: érdekelt gazdálkodó
szervezet), illetve 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
felügyelőbizottságának tagja;

c) az érdekelt gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkezik;
d) az a)-c) pont szerinti személy hozzátartozója.
/A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 10. § (1) bekezdés

 A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény hatálya alá tartozó
beszerzésekkel kapcsolatos Társulási Tanácsi döntések meghozatalát – szakvélemény
készítésével – Bíráló Bizottság segíti. A Bíráló Bizottság öt (5) szavazati joggal
rendelkező tagból, azon belül is három (3) állandó és kettő (2) eseti tagból (rendes
tagok) valamint szavazati joggal nem rendelkező tagokból áll. A szavazati joggal nem
rendelkező tagok száma nem korlátozott, az adott közbeszerzéssel érintett személyek
erre korlátozás nélkül kijelölhetők. A Bíráló Bizottság tagjait - az előterjesztésben
foglalt javaslat alapján – a közbeszerzési eljárással kapcsolatosan az II.1.2.2 – 1.2.4
pont alapján döntésre jogosult szervezet jelöli ki.

1. A Bíráló Bizottság szavazati joggal rendelkező tagjai:

a) A Bíráló Bizottság szavazati joggal rendelkező állandó tagjai:



 a Társulási Tanács elnökségének egy tagja, a Bíráló Bizottság elnöki tisztségét
betöltve;

 a közbeszerzéssel érintett tagönkormányzatok szakapparátusának kettő (2) tagja.

b)A Bíráló Bizottság szavazati joggal rendelkező eseti tagjai:

 a közbeszerzéssel érintett ügyben megfelelő szakértelemmel bíró szakértő;
 a közbeszerzéssel érintett projekt projektmenedzsmentjének egy tagja

(projektmenedzsment hiányában az „ügygazda”, ill. az ügy vitelére kijelölt személy).

2. A Bíráló Bizottság szavazati joggal nem rendelkező tagjai a következők lehetnek:

 a Társulási Tanács Elnöke (akadályoztatása esetén alelnöke a Társulási
Megállapodásban foglaltaknak megfelelően, ha az adott Bizottságba szavazati
joggal rendelkező tagként nem került kijelölésre);

 a Társulási Megállapodás alapján a gesztor önkormányzat Polgármesteri Hivatala
szakapparátusának kijelölt tagja;

 Közbeszerzési szakértő (A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény
9. §-a szerint a közösségi értékhatárokat meghaladó volumenű beszerzések
esetén alkalmazása kötelező);

 a projekt koordinálásával megbízott Gazdaságfejlesztő Szervezet képviselője;
 a Társuláshoz tartozó önkormányzatokból kialakított körzetek képviselői.

3. A 8.6. pontban rögzített esetben a tagok kijelölésénél a d.) pontban rögzítettek szerint kell
eljárni, vagyis a Közreműködő Szervezet, az NFÜ, és az EKKE által jelölt tagokkal az 5 tagú
Bizottság kiegészül.

4. A 8.7. pontban rögzített esetben a 8.7. d.) pontja szerint kell eljárni, vagyis ezen
eljárásokban a közbeszerzési bíráló bizottság szavazó tagjainak száma max. 5 fő lehet,
amelyből a Közreműködő Szervezet és az NFÜ egy-egy fő szavazótagot, és egyedi döntése
alapján szakértőket jelöl. Erre tekintettel ezekben az esetekben a Társulás 3 fő szavazó tagot
jogosult jelölni, 2 főt az állandó, és 1 főt az eseti tagok közül. Ennek megfelelően kell eljárni
továbbá, ha Támogatási Szerződés, vagy az erre jogosult szervezet vonatkozó utasítása a
Bíráló Bizottság tagjainak számát oly módon maximálja, hogy a Társulás részéről 5 főnél
kevesebb tag jelölhető. Ebben az esetben a Döntéshozó a Társulás által jelölhető maximális
taglétszámot jelöli ki, az 1. a-b) pontban rögzített személyek közül, eseti mérlegelés alapján. 

5. A Bíráló Bizottság a döntéshozó szerv munkájának segítése érdekében döntési javaslatot
készít, melyről határozatot hoz. A Bíráló Bizottság a döntési javaslatról egyszerű többséggel
határoz. A szavazás során az öt (5) szavazati joggal rendelkező, rendes tag személyenként 1-1
szavazati joggal rendelkezik.

6. A Bíráló Bizottság az általános javaslattételi jogosultságon túlmenően a benyújtott
ajánlatok érvényességére, és formai alkalmasságára vonatkozó, valamint egyéb, hiánypótlás
felhívás kibocsátását igénylő kérdésekben döntési jogosítvánnyal is rendelkezik oly módon,
hogy a Bíráló Bizottság döntését a Bíráló Bizottság Elnöke hitelesíti aláírásával.



7. Jelen szabályzat II.1.2.2. pontjában meghatározott esetekben a közbeszerzési eljárást lezáró
döntést a Közbeszerzési Bizottság hozza meg. A Bizottságot a 15/2007. (IX. 12.) sz. Tanácsi
határozat hozta létre, öt (5) tagból áll, valamennyi tag egy, a Társulás tagját képező település
polgármestere.  

8. Az ajánlatok felbontásánál jelen levő Bontó Bizottságot a kijelölt Bíráló Bizottság legalább
két, szavazati joggal rendelkező tagja alkotja.

II.A KÖZBESZERZÉS FOLYAMATA

1. A közbeszerzési eljárás előkészítése

1.1 Feladatok meghatározása

 Közbeszerzési eljárás előkészítésének minősül az adott közbeszerzési eljárás
megkezdéséhez szükséges cselekmények elvégzése, így különösen az adott
közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet-, illetőleg piacfelmérés, a közbeszerzés becsült
értékének felmérése, az eljárást megindító (meghirdető) hirdetmény, felhívás és
dokumentáció előkészítése. /A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 4.§ 14.
pont/

 A fentieknek megfelelően történik a beszerzés tárgyának konkrét meghatározása, az adott
beszerzés költségének vizsgálata, a fedezet meghatározása.

 Jelen Szabályzat 2. számú mellékletét képező táblázatban megadott határidők
segédletként szolgálnak a közbeszerzési eljárások időszükségletének előzetes
becsléséhez.

1.2 Eljárási forma kiválasztása (értékhatárok vizsgálata)

Az eljárási forma kiválasztásához szükséges a beszerzés becsült értékének ismerete és a
közbeszerzés tárgyának azonosítása. Előbbiek alapján határozható meg az, hogy az általános
vagy a különös eljárásokon belül mely eljárás típus kerüljön alkalmazásra (nyílt, meghívásos,
tárgyalásos, stb.).

1.3 A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény szerinti közbeszerzési eljárás
(közösségi értékhatárt elérő, nemzeti értékhatárt elérő).

 A közösségi értékhatárokat az 1. az. melléklet tartalmazza. /A közbeszerzésekről
szóló 2003. évi CXXIX. törvény 30-34.§/

 A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény IV. fejezete alkalmazásában a
közösségi eljárásrendben közbeszerzési értékhatár 2009. április 1-jétől 2009.
december 31-ig:
árubeszerzés esetében: 53 millió forint;
építési beruházás esetében: 1 325 305 627 millió forint;
építési koncesszió esetében: 1 325 305 627 millió forint;
szolgáltatás megrendelése esetében: 53 millió forint;



/A Közbeszerzések Tanácsa Elnökének tájékoztatója a 2008. évre irányadó 
közbeszerzési értékhatárokról, KÉ 2008. évi 152. szám, 2008. december 31../

 A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény VI. fejezete alkalmazásában a
nemzeti közbeszerzési értékhatár 2009. április 1-jétől 2009. december 31-ig:
árubeszerzés esetében: 8 millió forint;
építési beruházás esetében: 15 millió forint;
építési koncesszió esetén: 100 millió forint;
szolgáltatási koncesszió esetén: 25 millió forint.
szolgáltatás megrendelése esetében: 8 millió forint. /A Közbeszerzések Tanácsa
Elnökének tájékoztatója a 2009. évre irányadó közbeszerzési értékhatárokról, KÉ 2008.
évi 152. szám, 2008. december 31./

 A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény harmadik részének VI. fejezete
alkalmazásában az árubeszerzésre, az építési beruházásra, az építési koncesszióra, a
szolgáltatás megrendelésére és a szolgáltatási koncesszióra vonatkozó nemzeti
értékhatárokat a 2009. évre és azt követően az éves költségvetési törvény állapítja meg. /A
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 244.§ (1) bekezdés/

1.4 Ajánlatkérő nevében a közbeszerzési eljárás megindítására vonatkozó döntés
meghozatalára, és egyúttal a közbeszerzési dokumentációk (ajánlati, ajánlattételi,
részvételi felhívás, és ajánlatkérési dokumentáció) jóváhagyására, valamint az eljárás
lezárására vonatkozó döntés meghozatalára a következő személyek/testületek
rendelkeznek döntési hatáskörrel:

Döntési hatáskör Társulási Tanács Közbeszerzési Bizottság
K ö z b e s z e r z é s i
Bizottság Elnöke

Árubeszerzés nettó 30 milliót elérő
és azt meghaladó
összeg esetén

nettó 30 milliót el nem
érő illetve
nettó 8 milliót elérő és
azt meghaladó összeg
esetén

nettó 8 milliót el nem
érő összeg esetén

Építési beruházás nettó 90 milliót elérő
és azt meghaladó
összeg esetén

nettó 90 milliót el nem
érő illetve
nettó 15 milliót elérő és
azt meghaladó összeg
esetén

nettó 15 milliót el nem
érő összeg esetén

S z o l g á l t a t á s
megrendelése nettó 25 milliót elérő

és azt meghaladó
összeg esetén

nettó 25 milliót el nem
érő illetve
nettó 8 milliót elérő és
azt meghaladó összeg
esetén

nettó 8 milliót el nem
érő összeg esetén

1.5 A közbeszerzési eljárás megindításával, és lezárásával kapcsolatos döntési jogosultságát a
Társulási Tanács határozattal a Társulás Elnökségére átruházni jogosult. Ebben az esetben
az eljárást megindítására vonatkozó, a közbeszerzési dokumentumokat jóváhagyó
határozatában a Társulás Elnöksége jelöli ki a Bíráló Bizottság tagjait. 



1.6 A közbeszerzési eljárás megindításával, illetve lezárásával kapcsolatos döntést az illetékes
szerv ülés tartása nélkül írásban vagy távbeszélő útján is meghozhatja, amennyiben az ülés
összehívására kellő időben már nem lenne mód vagy annak összehívását egyéb körülmény
nem teszi lehetővé. A döntés meghozatalára jogosult szerv a határozatot ebben az esetben
is köteles írásba foglalni. 

1.7 Eljárást megindító (meghirdető) hirdetmény, felhívás és dokumentáció előkészítése

 A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény szerinti közbeszerzési eljárást
meghirdető ajánlati felhívást tartalmazó hirdetményt a közbeszerzési és tervpályázati
hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról
szóló 5/2009 (III.31.) IRM rendeletében meghatározott minta szerint, illetve helyi
eljárást megindító ajánlati felhívást, ajánlattételi felhívást a Szabályzat mellékleteinek
megfelelően úgy kell elkészíteni, hogy annak alapján az ajánlattevők egyenlő eséllyel
megfelelő ajánlatot tehessenek. /A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény
49. §/

 Az ajánlatkérő köteles az alábbi adatokat, információkat, hirdetményeket öt
munkanapon belül közbeszerzési eljárásonként csoportosítva honlapján közzétenni,
ha nem rendelkezik honlappal a Közbeszerzések Tanácsa honlapján öt munkanapon
belül közzétenni, továbbá azt a helyben szokásos módon is közzéteheti:

a) a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményt;
b) az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót;
c) a szerződés megkötéséről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményt;
d) a közbeszerzési eljárás során megkötött szerződéseket;
e) a szerződés módosításáról, teljesítéséről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményt;
f) amennyiben az ajánlatkérő ilyent készített, előzetes összesített tájékoztatót, illetve

időszakos előzetes összesített tájékoztatót tartalmazó hirdetményt;
g) egyéb hirdetményeket;
h) az ellenszolgáltatás teljesítésével kapcsolatos adatokat;
i) a közbeszerzési eljárás kapcsán indult jogorvoslati eljárás vonatkozásában a

Kbt-ben meghatározott adatokat, a Közbeszerzési Döntőbizottság érdemi
határozatát (adott esetben a bíróság határozatát);

j) az éves statisztikai összegzést;
k) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés megkötését követően a

teljesítésről vagy annak elmaradásáról szóló tájékoztatót.
 Az adott közbeszerzési eljárás formájától, jellegétől függően, amennyiben szükséges

– a megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében is – dokumentációt kell készíteni,
amely egyebek mellett tartalmazza a részletes szerződési feltételeket, vagy a
szerződéstervezetet.

 Az ajánlati felhívásban az ajánlatkérő köteles megadni a dokumentáció rendelkezésre
bocsátásának módját, határidejét, annak beszerzési helyét és pénzügyi feltételeit is. /A
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 54.§ (2) bekezdés/

 Építési beruházás és szolgáltatás megrendelése esetében az ajánlatkérő az ajánlati
felhívásban előírhatja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon az adózásra, a
környezetvédelemre, az akadálymentesítésre, valamint a munkavállalók védelmére és
a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés
helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Ebben az esetben az
ajánlatkérő a dokumentációban köteles megadni azoknak a szervezeteknek



(hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő
tájékoztatást kaphat. /A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 55. §/

 Az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban köteles meghatározni az ajánlatok bírálati
szempontját. /A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 57.§(1) bekezdés/

 Az értékhatártól függően az 1.2.2. pont szerint a Társulási Tanács, a Közbeszerzési
Bizottság, vagy Elnöksége, ill. átruházott hatáskörben a Társulás Elnöksége
esetenként dönt az ajánlati biztosíték kérdésében és mértékéről.

 Az ajánlati/részvételi, illetve ajánlattételi felhívást, valamint a dokumentációt az
eljárás megindítását megelőzően az 1.2.2. pont szerint a Társulási Tanácsnak, vagy
Közbeszerzési Bizottságnak, vagy a Közbeszerzési Bizottság elnökének, ill.
átruházott hatáskörben a Társulás Elnökségének kell jóváhagynia.

 Az ajánlati felhívásra a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény
rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

2. Belső ellenőrzés

A Szabályzat hatálya alá tartozó ajánlatkérők közbeszerzési eljárásait vizsgáló belső
ellenőrzést a Társulási Megállapodásban rögzítetteknek megfelelően kell elvégezni.

3. A belső felelősségi rend, felelősségi kör

3.1  A közbeszerzési eljárásban résztvevők köre
A Társulási Tanács tagjai, a Társulási Tanács Elnöksége, a Bíráló Bizottság tagjai, a
Közbeszerzési Bizottság tagjai, a Társulási Megállapodásban foglaltaknak megfelelően a
gesztor önkormányzat Polgármesteri Hivatala szakapparátusának kijelölt tagja, a
Gazdaságfejlesztő Szervezet Kht., az eljárásba bevont személy, illetve eseti döntés alapján a
Társulási Tanács nevében eljáró személy, szervezet tagjai.

3.2 A közbeszerzési eljárás belső felelősségi rendje, az eljáró illetve az eljárásba bevont
személyek (szervezetek) felelősségi köre

Az eljárásban részt vevők körében a belső felelősség rendjét, a Társulási Tanács nevében
eljáró, illetve az eljárásba bevont személyek (szervezetek) felelősségi körét a 3. sz. melléklet
tartalmazza.

4. A közbeszerzési eljárások dokumentálási rendje
 Minden egyes közbeszerzési eljárást – annak előkészítésétől az eljárás alapján kötött

szerződés teljesítéséig terjedően – írásban kell dokumentálni. /A közbeszerzésekről szóló
2003. évi CXXIX. törvény 7.§ (1) bekezdés/

 A közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával, szerződés teljesítésével
kapcsolatban keletkezett összes iratot a közbeszerzési eljárás lezárulásától, illetve 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. /A közbeszerzésekről szóló
2003. évi CXXIX. törvény 7.§ (2) bekezdés/

 A Közbeszerzések Tanácsa vagy az illetékes ellenőrző vagy más illetékes szervek
kérésére a közbeszerzéssel kapcsolatos iratokat meg kell küldeni. /A közbeszerzésekről
szóló 2003. évi CXXIX. törvény 7.§ (3) bekezdés/



 Pályázaton támogatást nyert beruházások érdekében megvalósított közbeszerzési eljárás
dokumentációját a pályázat legalább a közbeszerzési eljárás lezárulásától, illetve a
szerződés teljesítésétől számított öt évig, illetve – ha ez a későbbi időpont – a pályázat
utánkövetési időszakának lejártáig meg kell őrizni. 

5. Az ajánlatok benyújtása és felbontása

5.1 Az ajánlatok benyújtása
A beérkező ajánlatokat le kell pecsételni, a beérkezési időpontot minden példányon fel kell
tüntetni; a személyesen átadott ajánlatok esetében az átadó részére hivatalos átvételi
elismervényt (átvétel pontos időpontjával) kell adni.

5.2.Az ajánlatok felbontása
Az ajánlatok felbontásánál az eljárásba bevont közbeszerzési tanácsadónak, valamint a kijelölt
Bíráló Bizottság legalább két rendes tagjának (Bontó Bizottság) jelen kell lenni. A bontási
jegyzőkönyvet a Bontó Bizottság tagjai hitelesítik aláírásukkal. 

6. Jogorvoslati eljárások
Abban az esetben, ha a közbeszerzési eljárásban résztvevő ajánlattevők bármelyike
jogorvoslati eljárást kezdeményez, a Társulás jogi képviseletéről a Társulási Tanács Elnöke
köteles gondoskodni (a Társulás jogi képviseletét ellátó külső személy, vagy szervezet
bevonásával).

7. Utólagos hirdetmények
Az esetleges utólagos hirdetmények közzétételéről a gesztor önkormányzat Polgármesteri
Hivatala szakapparátusának kijelölt tagja, illetve pályázaton nyert támogatás felhasználásához
kapcsolódó közbeszerzés esetén a kijelölt projektmenedzsment gondoskodik. A kötelezettség
teljesítéséért a Társulási Tanács Elnöksége felelős.

8. 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet hatálya alá tartozó beszerzések
különös szabályai

A2007-2013 időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális
Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának érdekében
lefolytatandó közbeszerzési eljárások esetében a 16/2006. (XII.28.) MeHVM-PM rendelet
20-22/B §-a alapján a következő előírások betartása is szükséges.

 8.1. Projektgazda felelőssége:
- A projektet érintő valamennyi közbeszerzési eljárás lefolytatásáért - a központosított
közbeszerzés kivételével -, a közbeszerzési eljárásra vonatkozó valamennyi jogszabály
elveinek és rendelkezéseinek betartásáért és ennek dokumentálásáért a támogató felé a
projektgazda felelős. 
- Ha a projektgazda és a projekt végrehajtásában részt vevő, a támogatási szerződésben
megnevezett - elszámolható költség alapjául szolgáló számla benyújtására jogosult -
ajánlatkérő szervezet személye elválik egymástól, úgy az NFÜ, illetve a közreműködő
szervezet ebben az esetben is jogosult az ajánlatkérő közbeszerzési eljárása teljes
folyamatában ellenőrzést végezni, melyet az ajánlatkérő köteles tűrni.
- A projektgazda a támogatási döntésről szóló értesítés kézhezvételét követően, kiemelt és
kétfordulós projektek esetében a részletes projektjavaslat benyújtását követően jelen 8. pont



rendelkezései szerint köteles eljárni. Ha a projektgazda jelen 8. pontba foglalt
kötelezettségeit nem, vagy nem megfelelően teljesíti, a szabályok megsértéséért a
felelőssége szabálytalansági eljárás keretében kerül megállapításra, illetve kiemelt projektek
és kétfordulós pályázat esetében a támogatói döntés meghozataláig az igényelt támogatási
összeg csökkenthető.

8.2 A kedvezményezett Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás lefolytatása során a hiánypótlás
lehetőségét köteles biztosítani.

8.3. A kedvezményezett Ajánlatkérőnek a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatosan a
Közreműködő Szervezet felé széles körű tájékoztatási kötelezettsége áll fenn, a
következők szerint:

a) A kedvezményezett - az előrehaladási jelentésben - tájékoztatja a közreműködő
szervezetet a projektet érintő valamennyi közbeszerzési eljárás megindításáról, az
esetleges jogorvoslati eljárásról és annak eredményéről. Erre abban az esetben is
köteles, ha a kedvezményezett és az ajánlatkérő személye elválik egymástól. 

b) Fenti kötelezettsége alapján a kedvezményezett megküldi a közreműködő
szervezetnek az ajánlati, részvételi, illetve ajánlattételi felhívást, az ajánlatok
elbírálásának befejezésekor készített írásbeli összegzést, a nyertes ajánlattevővel
kötött szerződést, jogorvoslati eljárás esetén az eljárás megindításáról szóló
értesítést és a KDB határozatát, valamint a Kbt. által előírt esetekben hivatalos
közbeszerzési tanácsadó igénybevételének igazolását, ha ezeket az előrehaladási
jelentés megküldését megelőzően még nem küldte meg. 

c) Az ajánlati, részvételi, illetve ajánlattételi felhívást, és az ajánlatok elbírálásának
befejezésekor készített írásbeli összegzést elektronikusan kell benyújtania.

d) A közreműködő szervezet, illetve az NFÜ a közbeszerzéssel kapcsolatos egyéb
dokumentumot is bekérhet.

8.4. Jogorvoslati eljárás indulása esetén, amennyiben az eljárást nem a közreműködő
szervezet vagy az irányító hatóság kezdeményezte, a kedvezményezett haladéktalanul
megküldi a közreműködő szervezetnek és az Európai Uniós Közbeszerzési Koordinációs és
Szabályossági Egységnek (a továbbiakban: EKKE) az eljárás megindításáról szóló értesítést. 

8.5. Az 1 milliárd forintot nem meghaladó támogatással megvalósuló projektek
közösségi értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzései esetében - a 8.3.,
és 8.4. pontban foglaltak mellett (illetve párhuzamos előírások esetében azok helyett) - az
alábbi előírások betartása szükséges:

a) A kedvezményezett a projektet érintő valamennyi közbeszerzési eljárás
megindításának szándékáról az ajánlati, részvételi, illetve ajánlattételi felhívás,
valamint a dokumentáció (a továbbiakban: közbeszerzési dokumentumok)
megküldésével az eljárás tervezett megindítása előtt legalább 15 munkanappal
tájékoztatja a közreműködő szervezetet. Amennyiben a közreműködő szervezet az
eljárás előkészítésébe vagy az eljárásba az alábbi rendelkezésben foglalt módon,
valamint külön jogszabályban meghatározott módon be kívánja vonni az EKKE-t, a
dokumentumok megküldésével erről haladéktalanul tájékoztatja.

b) Amennyiben az EKKE - a közreműködő szervezet tájékoztatását követően - az eljárás
előkészítése vagy lefolytatása során dokumentumokat kér be, vagy megfigyelőt



delegál, írásos szakértői jelentést készít a kedvezményezett és a közreműködő
szervezet részére.

c) Amennyiben az EKKE jelentésében jogszabálysértést vagy annak gyanúját jelzi, a
kedvezményezett 8 napon belül írásos választ készít az EKKE és a közreműködő
szervezet részére.

8.6. Az 1 milliárd forintot meghaladó támogatással megvalósuló projektek keretében
lefolytatott beszerzések, illetve ilyenek előkészítésére vonatkozó beszerzések esetén - a
8.3. és 8.4. pontban foglaltak mellett (illetve párhuzamos előírások esetében azok helyett)
- a következő eljárás alkalmazandó:

a) A kedvezményezett a közbeszerzési eljárás megindítása előtt legalább 30
munkanappal, illetve rendkívüli sürgősség miatt alkalmazott hirdetmény nélküli
tárgyalásos eljárás esetén haladéktalanul a beszerzés 12 hónapnál nem régebbi
költségkalkulációját a közreműködő szervezet részére megküldi.

b) A kedvezményezett a közbeszerzési eljárás megindítása előtt legalább 30
munkanappal, illetve rendkívüli sürgősség miatt alkalmazott hirdetmény nélküli
tárgyalásos eljárás esetén haladéktalanul – ha előzetes összesített tájékoztató
közzétételét kérelmezte - az előzetes összesített tájékoztatót, valamint a
közbeszerzési dokumentumokat projekt-megfelelőségi, támogathatósági és
közbeszerzési-jogi szempontú szakmai minőségellenőrzés céljából a közreműködő
szervezet részére megküldi. Ha a pályázati útmutató vagy a támogatási szerződés
így rendelkezik, illetve az 5 milliárd forintot meghaladó támogatással megvalósuló
projektek közösségi értékhatár feletti beszerzései esetében a kedvezményezett az
előzetes összesített tájékoztatót, valamint a közbeszerzési dokumentumokat
jóváhagyás céljából küldi meg a közreműködő szervezet részére. A közreműködő
szervezet a dokumentumokat az EKKE, közösségi értékhatárokat elérő vagy
meghaladó értékű közbeszerzés esetén az ajánlati, részvételi, illetve ajánlattételi
felhívást a Gazdasági Versenyhivatal részére is haladéktalanul továbbítja.

c) A közreműködő szervezet legfeljebb 15 munkanapon belül elvégzi a
dokumentumok szakmai szempontú minőségellenőrzését, az erről készített jelentést
az EKKE részére megküldi. Az EKKE legkésőbb a közreműködő szervezet
jelentésének kézhezvételét követő 5 munkanapon belül elvégzi a dokumentumok
közbeszerzési szempontú minőségellenőrzését, az erről készített jelentést a
közreműködő szervezet részére megküldi. A közreműködő szervezet az összesítő
jelentést a kedvezményezett részére megküldi. Az összesítő jelentés alapján
módosított közbeszerzési dokumentumokat a kedvezményezett a közreműködő
szervezet és az EKKE részére megküldi. A közreműködő szervezet és az EKKE a
további észrevételeiről 3 munkanapon belül tájékoztatja a kedvezményezettet.

d) A közbeszerzési bíráló bizottságba az EKKE megfigyelőt jelölhet, közösségi
értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzés esetén megfigyelőt jelöl.
Szakértőket és egy-egy szavazó tagot jelölhet a közreműködő szervezet és az NFÜ.
Ha az NFÜ így rendelkezik, illetve az 5 milliárd forintot meghaladó támogatással
megvalósuló projektek közösségi értékhatár feletti beszerzései esetében a
közreműködő szervezet egy szavazó tagot jelöl.

e) Amennyiben az EKKE megfigyelőként részt vett a közbeszerzési eljárásban, és
bármilyen, az adott közbeszerzési eljárással kapcsolatos jogszabálysértés
fennállásának lehetőségét észleli, ezt jelzi a kedvezményezettnek, a közreműködő



szervezetnek és a közbeszerzési bíráló bizottság elnökének. Az EKKE megfigyelője
az eredményhirdetést megelőzően írásos közbeszerzési szabályossági szakértői
jelentést készít a kedvezményezett, a közreműködő szervezet, és a közbeszerzési
bíráló bizottság elnöke részére.

f) Ha a kedvezményezett, illetve az ajánlatkérő nem ért egyet a szabályossági
jelentésben foglaltakkal, erről részletes indoklást készít, ezt a közreműködő
szervezet és az EKKE részére megküldi.

g) A közreműködő szervezet vezetője - egyetértése esetén - a szerződést
ellenjegyezheti. Ha a pályázati útmutató vagy a támogatási szerződés így
rendelkezik, illetve az 5 milliárd forintot meghaladó támogatással megvalósuló
projektek közösségi értékhatár feletti beszerzései esetében a közreműködő szervezet
vezetője - egyetértése esetén - a szerződést ellenjegyzi, és ebben az esetben
támogatás csak a közreműködő szervezet vezetője által ellenjegyzett szerződés
alapján felmerülő költségekre folyósítható.

8.7. Amennyiben a támogatási konstrukcióban a Közreműködő Szervezet a Környezetvédelmi
és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága, a Fejlesztési Igazgatóság 2008. október
30-án kelt, FI/932/19/2008. számú tájékoztatása alapján az 1 milliárd forintot meghaladó
támogatással megvalósuló projektek előkészítésére és megvalósítására a következő
kiegészítő szabályokat kell alkalmazni.  

a) Az 1 milliárd forintot meghaladó támogatással megvalósuló kétfordulós projektek
esetében az első fordulót lezáró támogatási döntésről szóló értesítés (1. fordulós
támogató levél) kézhez vételét követően a Kedvezményezett köteles a közösségi
értékhatárt elérő beszerzések esetében a közbeszerzési eljárás tervezett megindítása
előtt 15 munkanappal az előzetes összesített tájékoztatót, ajánlati, részvételi, illetve
ajánlattételi felhívást, dokumentációt (két szakaszból álló eljárás esetén mindkét
dokumentációt) a Közreműködő Szervezet részére megküldeni. 

b) Az 1 milliárd forintot meghaladó támogatással megvalósuló kétfordulós projektek
részletes projekt javaslatának benyújtását (2. fordulós pályázat benyújtását)
követően a Kedvezményezett köteles a közösségi értékhatárt elérő beszerzések,
valamint a nemzeti értékhatárt elérő építési, építési koncesszió beszerzések
esetében a közbeszerzési eljárás megindítása előtt legalább 30 munkanappal az
előzetes összesített tájékoztatót, ajánlati, részvételi, illetve ajánlattételi felhívást,
dokumentációt (két szakaszból álló eljárás esetén mindkét dokumentációt)
minőség-ellenőrzés és jóváhagyás céljából a Közreműködő Szervezet részére
megküldeni. 

c) Az 1 milliárd forintot meghaladó támogatással megvalósuló kétfordulós projektek
részletes projekt javaslatának benyújtását követően lefolytatásra kerülő a közösségi
értékhatárt elérő beszerzések, valamint a nemzeti értékhatárt elérő építési, építési
koncesszió beszerzések esetében a Közreműködő Szervezet vezetője – egyetértése
esetén – a szerződést ellenjegyzi. Ebben az esetben támogatás csak a Közreműködő
Szervezet vezetője által ellenjegyzett szerződés alapján felmerülő költségekre
folyósítható. A Közreműködő Szervezet vezetője által ellenjegyzett szerződések
esetében a szerződések módosításához a Közreműködő Szervezet vezetőjének
jóváhagyása, ellenjegyzése szükséges.

d) Az 1 milliárd forintot meghaladó támogatással megvalósuló kétfordulós projektek
részletes projekt javaslatának benyújtását követően lefolytatásra kerülő a közösségi
értékhatárt elérő beszerzések, valamint a nemzeti értékhatárt elérő építési, építési



koncesszió beszerzések esetében a közbeszerzési bíráló bizottság szavazó
tagjainak számát az Irányító Hatóság maximum 5 főben határozza meg. A
bíráló bizottságba a Közreműködő Szervezet és az NFÜ egy-egy fő
szavazótagot, és egyedi döntése alapján szakértőket jelöl.

8.8. A 8.1 – 8.7 pontok szerinti eljárásokra a következő általános rendelkezések is
vonatkoznak:

a) a közbeszerzési eljárás időbeli ütemezését a 8.1 – 8.8 pontok szerint fennálló 
tájékoztatási, és együttműködési kötelezettségekre tekintettel kell megtervezni. 

b) a közbeszerzési dokumentumokat a kedvezményezett elektronikus úton is
megküldheti;

c) a közbeszerzési dokumentumok megküldésével a kedvezményezett egyidejűleg
tájékoztatja a közreműködő szervezetet a beszerzés becsült értékéről, és feltünteti a
projekt azonosítószámát;

d) a közbeszerzési eljárás során a kedvezményezett a bontás, a bíráló bizottság ülései,
valamint az eredményhirdetés időpontjáról legalább két munkanappal, rendkívüli
sürgősség miatt alkalmazott hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén
haladéktalanul tájékoztatni kell a közreműködő szervezetet és – ha az eljárásban
részt vesz - az EKKE-t is;

e) a kedvezményezett a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével kötött szerződés
módosításáról - a módosítás tervezett időpontja előtt a 8.5. pont esetében legalább
15 munkanappal, a 8.6. pont esetében legalább 30 munkanappal - tájékoztatja a
közreműködő szervezetet, és bemutatja a módosítás jogszerűségét megalapozó
körülményeket. A 8.7. pont szerinti esetekben a szerződés módosításhoz a
Közreműködő Szervezet vezetőjének ellenjegyzése szükséges.

8.8. A támogatási döntésről szóló értesítés kézhezvételét – kiemelt projekt és kétfordulós
pályázat esetén a részletes projektjavaslat benyújtását – követően a projektgazda köteles a
közreműködő szervezetet a közbeszerzési eljárások megindításáról a 8.5 – 8.6. pontokban
foglalt határidők szerint tájékoztatni. Ha a közreműködő szervezet, illetve az NFÜ az
eljárásban a jogszabályban rögzített módon részt vesz, azt a tájékoztatás kézhezvételét követő
10 munkanapon belül tájékoztatja a kedvezményezettet.

8.9. A 281/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet VII. fejezetében foglaltak alapján (Az alapokból
származó támogatásból megvalósított közbeszerzések ellenőrzése) mind az első, mind pedig a
második fordulót lezáró támogatási döntésről szóló értesítés kézhezvételét követően a
Közreműködő a folyamatba épített ellenőrzés részeként a kockázatelemzéssel kiválasztott
projektek esetében jogosult minőség-ellenőrzés céljából a közbeszerzési dokumentációkat
előzetesen bármikor bekérni. Ebben az esetben a Kedvezményezett köteles a Közreműködő
Szervezet felszólítását követően az ajánlati, részvételi, illetve ajánlattételi felhívást,
dokumentációt (két szakaszból álló eljár-ás esetén mindkét dokumentációt) haladéktalanul
megküldeni.

8.10. A KSZ, és az EKKE felé szükséges, 8.1 – 8.9 pontokban rögzített tájékoztatási,
irat-megküldési, és egyéb együttműködési kötelezettség teljesítéséről a pályázaton nyert
támogatásból megvalósítandó beszerzés lebonyolítására kijelölt projektmenedzsment
közbeszerzési szakértő tagja, ennek hiányában a vezető menedzser, kijelölt projektmenedzser



szervezet hiányában a Gazdaságfejlesztő Szervezet Kht. gondoskodik. A döntést igénylő
kérdésekben a döntést a Társulási Tanács Elnöke hozza meg.

III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. A Szabályzat alkalmazásának módja
Jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2003. évi
CXXIX. törvény vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

2. Értelmező rendelkezések
Jelen Szabályzatban használt fogalmak értelmezésére a közbeszerzésekről szóló 2003. évi
CXXIX. tv. II. fejezetében leírt fogalom-meghatározások az irányadók.

3. Hatálybalépés
Jelen Szabályzatot 2010. ………… napjától kell alkalmazni.

--------------------

         Elnök

1. számú melléklet

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény hatálya alá tartozó közösségi
értékhatárok 

A közösségi értékhatárokat a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 30-34. §
adja meg Euróban. Ezen összegek forint egyenértékét a Közbeszerzések Tanácsának Elnöke
2010. február 10. napján kiadott tájékoztatója határozza meg (Közbeszerzési Értesítő 2010/17.
szám) a 2010. január 1. napjától 2010. december 31. napjáig tartó időszakra, az alábbiakban:

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény IV. fejezete alkalmazásában:

1. Árubeszerzés vonatkozásában (a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX.
törvény 30. §):
a) a Kbt. 22. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, valamint
akkor, ha a védelem terén a beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletben szerepel: 125 000 euró,
melynek nemzeti pénznemben kifejezett értéke 32 861 250 forint;
b) a Kbt. 22. § (1) bekezdésében és (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott összes
egyéb ajánlatkérő esetében, valamint a Kbt. 22. § (1) bekezdésének a) pontjában
meghatározott ajánlatkérők esetében, ha a védelem terén a beszerzendő áru a 2. mellékletben
nem szerepel: 193 000 euró, melynek nemzeti pénznemben kifejezett értéke 50 737 770 forint.



2. Szolgáltatás beszerzése vonatkozásában (a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX.
törvény 32. §):
a) a Kbt. 22. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, ha a
szolgáltatás a 3. mellékletben szerepel, kivéve a 8. csoportba tartozó kutatási és fejlesztési
szolgáltatásokat és az 5. csoportba tartozó 7524, 7525, 7526 számú távközlési
szolgáltatásokat: 125 000 euró, melynek nemzeti pénznemben kifejezett értéke 32 861 250
forint;
b) a Kbt. 22. § (1) bekezdésében meghatározott összes egyéb ajánlatkérő esetében, ha a
szolgáltatás a 3. mellékletben szerepel, kivéve a 8. csoportba tartozó kutatási és fejlesztési
szolgáltatásokat és az 5. csoportba tartozó 7524, 7525, 7526 számú távközlési
szolgáltatásokat: 193 000 euró, melynek nemzeti pénznemben kifejezett értéke 50 737 770
forint;
c) a Kbt. 3. mellékletében a 8. csoportba tartozó kutatási és fejlesztési szolgáltatások és az 5.
csoportba tartozó 7524, 7525, 7526 számú távközlési szolgáltatások, valamint a 4. melléklet
szerinti szolgáltatások esetében: 206 000 euró, melynek nemzeti pénznemben kifejezett értéke
50 737 770 forint;
d) a Kbt. 22. § (2) bekezdésének a) pontjában említett szolgáltatás, valamint b) pontjában
meghatározott ajánlatkérők esetében: 193 000 euró, melynek nemzeti pénznemben kifejezett
értéke 50 737 770 forint.

3. Az építési beruházás vonatkozásában (a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX.
törvény 31. §):
4 845 000 euró, melynek nemzeti pénznemben kifejezett értéke 1 273 702 050 forint.

Az értékhatárok a szabályzat elfogadásakori állapotot tükrözik, amelyek tényleges
alkalmazáskor a hatályos jogszabály alapján ellenőrizendők.



2. számú melléklet

Határidők a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvényben
(Tájékoztató a közbeszerzési eljárás különféle fázisainak időszükségletéről)

Eljárás megnevezése Határidő megnevezése Határidő, nap (Normál
eljárás)

Közösségi eljárás

Ajánlat beadási határideje a
hirdetmény feladásától számítva, min.

45
(29)1

(22)2
Eredményhirdetés az ajánlatok
bontásától számítva, max.

30
(60)3

Szerződéskötés az írásbeli összegzés
megküldését követő naptól számítva
min.
max.

12
30 (60)3

Meghívásos eljárás

Részvételi jelentkezés beadási
határideje a hirdetmény
megjelenésétől számítva, min. 30
Részvételi szakasz eredményhirdetése
a részvételi ajánlatok bontásától
számítva, max. 30

(60)3
Ajánlattételi felhívás a részvételi
szakasz eredményhirdetését követően,
max. 5 munkanap
Ajánlattétel az ajánlattételi felhívástól
számítva, min. 40
Eredményhirdetés az ajánlatok
bontásától számítva, max.

30
(60)3

Szerződéskötés az eredmény
kihirdetésétől számítva
min.
max.

12
30 (60)3

Tárgyalásos eljárás

Részvételi jelentkezés beadási
határideje a hirdetmény
megjelenésétől számítva, min. (30) 2
Részvételi szakasz eredményhirdetése
a részvételi ajánlatok bontásától
számítva, max.

30
(60)3

Tárgyalások elkezdése és befejezése nincs határidő

Megjegyzések: 1)  Előzetes összesített tájékoztató közzététele esetén
2) Sürgős esetben



3) Építési beruházások esetén
A táblázatban megadott határidők segédletként szolgálnak az árubeszerzésekre és
szolgáltatásokra vonatkozó közbeszerzési eljárások időszükségletének előzetes becsléséhez.

3. számú melléklet

A közbeszerzési eljárás belső felelősségi rendje, az eljáró illetve az eljárásba
bevont személyek (szervezetek) felelősségi köre

Tevékenység Felelősség

Éves közbeszerzési terv készítése
Társulási Tanács Elnöksége

(2005.01.01.-től)1)
A Tanács elé kerülő előterjesztések

megfelelő elkészítése Társulási Tanács Elnöke

A közbeszerzés eljárási rend betartatása, a
szabályszerűséget biztosító intézkedések

kezdeményezése
Társulási Tanács Elnöke

Bíráló Bizottság létrehozása Társulási Tanács
Hirdetmény és más közbeszerzési dokumentáció

elkészítése Társulási Tanács Elnöke

Beérkező ajánlatok átvétele

Gesztor önkormányzat Polgármesteri Hivatala
szakapparátusának kijelölt tagja, ill. a II.8.

pont szerinti eljárások esetén a
Gazdaságfejlesztő Szervezet Kht. 2)

Jegyzőkönyvek készítése Bíráló Bizottság elnöke

A beérkező ajánlatok értékelése Bíráló Bizottság

Értékelés alapján nyertes pályázat kiválasztása
Az 1.2.2. szerint a Társulási Tanács, vagy a

Közbeszerzési Bizottság, vagy a
Közbeszerzési Bizottság elnöke

A pályázók értesítése az eredményről Döntéshozó Szerv Elnöke

Szerződések előkészítése a döntést követően Társulási Tanács Elnöke

Szerződések megkötése Társulási Tanács Elnöke

Szerződések teljesítésének ellenőrzése Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Éves statisztikai összegzés készítése Társulási Tanács Elnöke
Jogorvoslati eljárás során a kiíró jogi

képviselete Társulási Tanács Elnöke

Utólagos hirdetmények közzététele
(tájékoztatók a szerződés esetleges

módosításáról, ill. teljesítéséről)
Társulási Tanács Elnöksége

Közreműködő Szervezet részére szükséges
tájékoztatások megadása Társulási Tanács Elnöke

Közreműködő Szervezet véleményének Társulási Tanács Elnöke



átvezetése
Az EKKE jelentésében jogszabálysértés, vagy
annak gyanúja észlelése esetén az írásos válasz

elkészítése 8 napon belül
Társulási Tanács Elnöke

A Bíráló Bizottság döntésével való egyet nem
értés esetén írásos indoklás készítése, és
megküldése a KSZ és az EKKE részére.

Társulási Tanács Elnöke

Közbeszerzési eljárás alapján megkötendő
szerződések ellenjegyeztetése a Közreműködő

Szervezet vezetőjével.
Társulási Tanács Elnöke

Megjegyzések: 1) A közbeszerzési terv nyilvános. Közzétételének
módja: A terv elkészültét Tatabánya Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala hirdetőtábláján ki kell függeszteni.
2) A beérkező ajánlatokat le kell pecsételni, a beérkezési
időpontot minden példányon fel kell tüntetni; a személyesen átadott
ajánlatok esetében az átadó részére hivatalos átvételi elismervényt
(átvétel pontos időpontjával) kell adni

A közbeszerzési eljárásban a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás
(ajánlatkérő) nevében eljáró illetve az eljárásba bevont személyekre (szervezetekre) a
felelősségi rend (kör) értelemszerűen vonatkozik.



4. számú melléklet

Hatályos jogszabályok
(2010. február 10-ei állapot szerinti tájékoztató)

Jogszabály száma Jogszabály címe
2003. évi CXXIX.
törvény

A közbeszerzésekről

2000. évi XLIII.
törvény

A hulladékgazdálkodásról

34/2004. (III. 12.)
Korm. rendelet

A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények
megküldésének és közzétételének részletes szabályairól, a
hirdetmények ellenőrzésének rendjéről és díjáról, valamint a
Közbeszerzési Értesítőben történő közzététel rendjéről és
díjáról

130/2004. (IV. 29.)
Korm. rendelet

A gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök
közbeszerzésének részletes és sajátos szabályairól

1/2004. (I. 9.) FMM
rendelet

A közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó, a munkavállalók
védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó tájékoztatási
kötelezettség eljárási szabályairól és díjazásáról

137/2004. (IV. 29.)
Korm. rendelet

A tervpályázati eljárások részletes szabályairól

143/2004. (IV. 29.)
Korm. rendelet

Az államtitkot vagy szolgálati titkot, illetőleg alapvető
biztonsági, nemzetbiztonsági érdeket érintő; vagy különleges
biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos
szabályairól

162/2004. (V. 21.)
Korm. rendelet

Az építési beruházások közbeszerzésekkel kapcsolatos
részletes szabályairól

168/2004 (V. 25.)
Korm. rendelet

A központosított közbeszerzési rendszerről valamint a
központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről

224/2004. (VII. 22.)
Korm.rendelet

A hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a
közszolgáltatási szerződésről 

228/2004. (VII. 30.)
Korm. rendelet

A védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő,
kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt
áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére
vonatkozó sajátos szabályokról

29/2004. (IX. 8.) IM
rendelet

A hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység feltételét
képező közbeszerzési gyakorlatra és annak igazolására
vonatkozó szabályokról (módosította: 33/2004. (XI. 10.) IM
rendelet)

30/2004. (IX. 8.)
IM-PM együttes
rendelet

A hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység feltételét
képező felelősségbiztosításra vonatkozó szabályokról
(módosította: 37/2004. (XI. 25) IM-PM együttes rendelet)

16/2006. (XII. 28.)
MeHVM-PM
együttes rendelet

A 2007-2013 időszakban az Európai Regionális Fejlesztési
Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból
származó támogatások felhasználásának általános eljárási

http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=a0400224.kor
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=a0400224.kor


szabályairól
40/2005. (III. 10.)
Korm.rendelet

A NATO Biztonsági Beruházási Program keretében
megvalósuló beszerzésekre vonatkozó részletes szabályokról 

302/2006. (XII. 23.)
Korm. rendelet  

A védett foglalkoztatók részére fenntartott közbeszerzések
részletes szabályairól  

257/2007. (X. 4.)
Korm. rendelet

A közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható
eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus
árlejtés alkalmazásáról 

1/2006. (I. 13.) PM
rendelet

A közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó, adózásra
vonatkozó tájékoztatási kötelezettség teljesítésének eljárási
szabályairól és díjazásról

20/2006 (IV. 5.)
KvVM rendelet

A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval
kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről

 8001/2007        .
(MK. 102.)
KüM-IRM együttes
tájékoztató

A Magyar Köztársaságnak és az Európai Közösségnek a
közbeszerzések terén fennálló nemzetközi kötelezettségeiről

 „
Határidő:  azonnal
Felelős:  Parlagi Endre polgármester

k. m. f.

 Parlagi Endre s. k.,     dr. Molnár Éva s. k.,
   polgármester                 jegyző

A kivonat hiteléül:

Liptákné Szandi Ágnes
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