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8. sz. melléklet a 2/2019,(ll1,01. ).sz. önkormányzati rendelethez

sor-
Bevét€lijogcín 2020. év 202r. év 2022, éu

8 c D

I Önko.mín}4l nliködési t{m€,lás,i l.í6 000 000 l50000000
I,10kddé§i.élú ráDog.ld§ok !llámházl.rtíson

3 000 000 5000000

J. F.lh.lnozísi calú án€lifu ok íll,mházlrrl&oí
b.l0l16l

Közhllllni bclélelek (4.t,+4.2.+4lJ4.4.) 17j2l19 ? E5l l00 ,9Il400
4l Magánsrcnély.k lomnunálh rdóia 2 l05 000 2 I05 000 2 ]05000
4.7

43.

Talajlcúelési dij

45, 92l 3,19 l 040 000 l l00 000

46 Egréb áruhMáláliés sblgáliátás i .dók

Egrtb tóáaialmi bcvólcleli

5. l.í l00 000

Múködési calú {b?tr pénzeszkózól

8, Fclhalmoási calú t tvclt pénzesz kö2ö k
KoLTsEcvETEsI BEVI]TELEK ósszE§EN|
o+...+E) l6aa32119 l68 25l a00 l72 5lt !t00

l0. FlNANszIRozÁsl BDvÉT[LEK Ós§zESENI

ll XoLTsEcvETts| Es FlNAN§ziRozÁsl
BEv ÉTDLEK összE§t:N: {9+t 0)

168 832 779 l68 25l 400 l?25ll400

Borsodbóta Község Önkormányzata
2019. évi költségvetési évet kóvető 3 évtervezett bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK

KtADÁsoK
Ki.dásijogcím€k zo2o. év 2o2L. év 2022, éu

R c D D

l l\!úkódési kölGógvetés lii.d{srj 168 832 719 l6825l400 lr25ll400
2. Fclh,lnozj§i kólrs{ev.iés ki!dís.i (2,1.+2.2 j2l.)
2.1.

2.2.

2.3, Egyéb felhalnozási kiadások

3, KöLTSíGvIrTÉ§t Kl^DÁsoK ós§zEsEN o+2) |úa a32 719 ló825l400 l?25ll400

FIN^NsziRozÁsI KtÁDÁsoK összEsDNi

5. KIÁDÁsoK össZEsEN: (3.+4.) |68 832 779 l68 25! ,l00 l72 5l l 400



Ti§ztelt Képvis€lő-te§tü|et!

A közbe§zerz ésekról szóIó 20t5. évi CXL l. törvóny 42. §-a alapján a helyi
önkormányzat a költségvetési év elején, legkésóbb mrárcius 31. napjáig éves
összesitett közb€§zeízé§i tervet (a továbbiakban: közbe§zerzé§i terv) készítenek az adott é\,'r.e

tePezeft közbeszerzéseikól. A közbeszerzé§i tervet az ajánlatkérő legalább öt évig megőrzi.
A közbe§zerzé§i t€rv nyilvános,

A közbeszerzé§i terv elkészítése előft az a:áúlatkéíő indithat közbeszerzési eljárást, amelyet
a tervben szintén megfelelóen szerepeltetni kell. A közbeszerzési teív nem vonja maga uüín
az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljáriás lefolFatásának kötelezett§égét. Az
ajánlatkéró a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz
képest módo§ított közbeszerzésre vonatkozó eljánist is lefol},tathat. Ezekben az esetekben
a közbe§zerzé§i tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb vátoz.is felmerüésekor,
megadva a módosítás indokát is.

Az ajánIatkérő köteles a Közbe§zerzé§i Hatóság vagy a jogszabályb aa az ajlnlatkérő
ellenőrzésére feljogosított szerv kéIésére a közbeszerzé§i tervét megküldeni.
A közbeszerzési tervnek honlapon történő kö zzététe| esetén a táígyévet követő éWe
vonatkozó közbeszeízési terv honlapon történő közzétételéig kell elérhetőnek lerurie,

Az önkomlányzat idei évi pályluAtalnak áítekintése kapc§án a 20 1 9. évi közbesz€rzési tervet
az alábbi hatálíozati jayaslat alapján te{esztem elő:

2O19.( I|.26.\ határ ozat

lilgi A 2019. évi közbeszerzési terv

BorsodMta Község Önkományzat Képvis€lő-te§tülete 2019. élTe a hat{tozat melléklete
szerinti közbe§zerzési tervet fogadja el:

Felhatalmazza a jegyzőt, a terv helyben szokásos módon történő kó zátéíeléíe,

Hat&idő: folyamatos

Felelös: Demjemé Mustos Bearrix jegyzó

Borsodbóta, 2019, február 25.

polgá.rmester
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Tisztelt KépviseIő-testület!

A közbeszerzésekrőI szóló 2015. évi CXL I. tör!"ény 27. §-a alapján AE ajánlatkéíő
köteles meghatározni a kozbeszezési eüárásai elókészítésének, lefolytatásának, belsó
ellenőzésének íelelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetve a2 eljárásba bevont §zemé|yek,
valamint szervezetek íelelósségi körét és a közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjét,
összhangban a vonatkozó jogszabályokkal, Ennek körében különősen meg kell határoznia az
eljárás soíán hozott dóntésekéít felelós személyt, személyeket, vagy testületeket,

Ha az aján|atkéíő nem rendelkezik általános jell€ű, közbeszezési §zab!i!yz3]Ea!, vagy
a §ZaEilyzaBi! - az abban meghatározott módon - való eltéíés feltételei fennállnak, legkésóbb az
adott közbeszerzési el.iáíás előkészítését megelózően kell meghatároznia azt.

Az önkoímányzat rendelkezikjelenleg hatályos közbeszezési szabályzattal, mely 2017-ben került
jóváhagyásra, de azóta már többször módosult a közbeszezési töNény, így §zükséges voltannak
felülvizsgálata és az új törvényi rendelkezésekke| való módosítása,

Az önkormrinyzatnak az idei é\i pályázaíalnak áttekintése kapcs im a 2019. évjközbeszerzés|
terv elfogadását követően szükséges közbeszerzési eljárrásokat lefolytatni, ezéfi
nélkülöáetetlen a kö zbeszerzé si szabály zat felülvizsgálata és módosíüísa.

A fentiek alapjánjavaslom az alábbi határozati javaslat jóváagyását:

2019.( I|.26.\ hatáí oz^t

ljyg1 Közbeszerzési SzabáIyzat j óvrihagyása

Borsodbóta Köz§ég Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzesi eljárások
előkészitésének, lefol),tatlá§ának, belső ellenőrzésének felelósségi rendjének, a nevében eljáró,
illetve az eljánásba bevont személyek, valaínint sz€rvezet€k felelósségi körének és a
közbeszerzési eljrirásainak dokumentálrási rendjére a hatálrozAí melléklete szerinli
Közbeszerzési Szabályzatot hagyja jóvá.

Hatriridő: folyamatos

Fele)ós: Demjémé Mustos Bearix jegyzö

Borsodbóta 2019. február 25.

/tu,t
GuIyF lé']os

polgármester



BORSODBOTA KOZSEG ONKORMANYZAT

KOZB ESZERZESI SZABALYZATA

Haűlyos 2 0I 9. február 26-tól.



0}

Borsodbóta Kózség Ónkormányzata (a lo,rábbiakba Ónkormányzat) a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 27. § (l) bekzdésében foglalt
kötelezettségének teljesítése céljából, a 424/2017. (XIL19.) kotnáryvendelettel összhangban
a kózbeszerzésí euórások lefolytatósóra vonatkozóan az alábbi szabá\zatot alkotja.

E szabób)zaí célja, hogt - a Kbl-ben ío?lalt szabályok k retei közótt az Ónknrmónyzat
és inlézményei közbes4etzéseinek számáta és éfiékére jiglelemmel mególlapítsa azokat a
sajótos szabályokat, melyeket Borsodbóra Község Ónkormánlzata és intézhé yei költség-
vetésének ter hére megvalós ított kózbeszenések sorón al L,almazni kell.

(1)

].

A közbeszerzési eljólós leíolytatása kblelező, ha az árubeszerzés, szolgóltatás meg-
rendelés, szolgóltatási koncesszió, valamint épílési beluházós, yalqmint az építési kon-
cesszió érték eléri, vagl meghaladja a Kbt-ben meghaláfozott élíékhatáfi, elynek
mindehkari értékét rhihden évben a költEégvetési tórvény hatalozza meg.

Á közbeszeruési tör,rény hatáIya aIá tafiozó eljáfások ílónyítósa a jeglző feladata, az
ajdnlattételi íelhívós és szerződéstefwzel íellélelfehdszerének összeállítdsa a
közbeszerzési szolgóltató íeladata, annak a jólóhagyása a Kép|iselő-TeEtület
hatásköre, az ajánlatkérő és ajónlatteyők kózötíi kommunikációs cselekmények
lebonyolítása a közbes2efzési szolgáltaíó íeladata, az ajónlatok értékelése-bbólata
döntés-előkeszítés a Közbeszelzési Bizotlság (Kbt. §zerínti bírólóbizottság) hatóskare,
a közbeszerzési eljórds közbenső döntések meghozatala a polgátmester hatósköre, az
eljóús etedményétől .raló döntés (eljórast lezóró döntés meghozatala) a Képviselő-
Teslület haláskijle.

Minden közbeszerzési eljáfásban az ajáhlatkélő köteles bíztosítani, a gazdasági sze-
replő pedig tiszteletben tartani a vet seny tisztaságáí, átláthaíóságót és lyilvánossá-
gát- Az ajánlatkérőnek esélyeg,,enlőséget és eglenlő báhólslkódot kell biztosítania a
gazdasági szeteplők számóra. Áz ajdnlatlairő és a gazdasógi szercplők a közbeszerzési
eljórósban a jóhiszeműség és a tisztes§ég követelményeínek megfelelően kótelesek el-
járni. A joggal való yisszaélés tilos. Áz ajánlatWrőnek a közpénzek felhasznólósakor
a hatékony és felelős gazdálkodas ebét szem előtt ta ya kell eljólnia.

A közbe§zelzési euálásokban az eljóró személyek a jelen szabályatban lögzített íel-
adatok ellátásáéft larloznak felelőxéggel.

(4)

(3)

(1)

(2)

2.
Az e aá rá§ o k előkés zílése

Kózbeszerzésí eljórósok szabályszerű lebonyolítása érdeGben az Önkormányzat az
eljálás teljes kijrű lebohyolítósl^,al kózbeszerzésí szolqáltatót (Kbt. 3. § 24a) bíz neg.

A részben vagl egészben európai uniós forúsból megvalósuló, valamint órubeszeraés
és §zolgáltatás megrendelése esetén az uniós értékhatált elérő, építési beruházós
eseléh az ötszá?hillió íorintot elérő értékű kózbeszerzési eljárósba az ajánlatkélő köte-
lesíelelős aklcfeditólt kjzbeszerzési szaktanácsadót bevonni. (Kbt.27.§ (3) )



(3)

(4)

Az eljárások lebonyolításával csak érvényes felelősségbiztosítóssal rendelkBző közbe-
szerzési szolgóltató bízhaló eg.

kózbeszerzésí tery készítése önkarmáry)zati szihteh éyehte kötelező, annak eluszí-
lé§éért a jeg/ző íelel. Ezen adatok alapján a hivatal jewője évenként mórcius 3 ] -ig
ósszeállíla éE a Kipviselő-Testület jóvóhaglja az éyes közbeszelzé§i telvét.

A közbeszerzési terv elkészítése előtt is indíthaíó közbe§zerzéEi eljdrás, amelyet a
tervben megfelelően szerepehelni icll.

é)

(ó) A közbeszelzési lerv heh yokja maga utóh az abban megadott közbeszelzéye yonat-
kozó eljárás lefolytatásának kötelezettségéí.

O) Áz eljárások leíolylaíása solán - amennliben az releváns - fgelembe lell yenni a
2014-2020 programozási időszakban az egtes európai urtió§ alapolrból szirmazó tli-
mo qat d s ok íe l has zn ól á s óna k r e ndj é r ől s z ó l ó hat álp s j o gs zab ályo kaí.

(8) Az ajánlatuú nevében euóró, az eaáfósba bevont, vagl a döntéshozó személy/eknek
az eljárás megindításáig írásban kyilatl@zniuk kell arról, hogt személyüIben nem
dllnakJenn a Kbt 25. §-a szelinti ósszeíéúete en§égí okok

(9) A k)zbeszerzés tárgúta yonatkozó lrlűszaki leírás elkészíttetése az Ónkarmón zal íel-
adata, szlilíség esetén villalkozó (tervező) bevoruisával. A műszaki leírósban foglaltak
helyességééfi annak elkeszítőj e taltozik íelelősséggel.

Q0) A közbeszerzési eljárási előkeszítés ihdikatíy ajónlatok és/vag| teryezői költsé4bec§lé-
sek bekérése a becsah érték lheqhatfuozásához jewő jogosult.

Q ]) Az eljdróshoz rendelkezésre álló anyagifedezet meghatdrozasa, és/vagr' arendelkezéste
álló anyagi fedezet módosítása a Képliselő Tesííjlet hatóskbe.

Q2) Az eüdúsi megind{tósóről szóló döntés a Képvbelő Testúlet haaúsköre.

3.
Az e üórdso k megindítdsa

(1) Az ajánlatlételi íelhíra§ ,ag/ euáfást uegindító íelhíyas vag ajánlati felhívás és a
Kbt. 57. § (1) bekezdése saelirtti Közbeszelzésí Dokumentumok elWszítése ftivéve a
kózbeszetzés tórglára |onatkozó műszaki leínis) a közbeszerzési szolgáltató íeladata
és felelőssége.

(2) Á Kijzbeszelzési Dokumentáció (ajánlattételi Jelhívás vagl eljánist megindító íelhívl§
wg ajánlati felhívás és a KözbeszeÉési Dokumentumok) - amennyiben az rcIevórls -
a 2014-2020 programozási időszakban az egles európai uníós qlapokból szalmazó
támogatasok íelhaszluilásának rendjétől szóló hatalyo§ jogszabólyok szerintí minő-
§égellenőrzésre történő ben!újtasa, tovóbbó az észlel,ételebtek megfelelő dohlmentá-
ció eluszítése és jóvdhaglatdsa a közbeszerzési szolgóltató felad.ata és íelelős§ége.

(3) Az ajónlattételi íelhíyás gazdasági szereplőknek töfténő kózvetlen meglcíildésével in-
duló eljárásokban az ajánlattételre íelkért gazdasági szereplők sze élyéről a Képvi-
selő-testület dönt. A qazdasógi szereplők kiuilasztásakor a Kbí 113. § (3) bekezdés
illetve a Kbt. 115. § (2) bekezdé§ előílfuait be kell tartani. Ajónlatkérőnek kötelessége



előzetes yizsgálatot íolylarní és elle őrizni, hog) az ajánlattételre íelhívní kívánt gazda-
sági szereplők nem állnak-e a kízóró okok halálya alatí, mely alapjón csak íeljesítésrc
Mpes, szakmailag megbízható gazdasági szereplőnek kUldhető felhívas. a gazrlasági
szeleplők kiválasztásakor az eglenlő bónósmód elvének megfelelően és lehetőség sze-
riní a milrfo-, kis- vag) középvóllalkozások résnételét biztosí^,a kell euórni.

(4) A Kózbeszerzési Dokumentáció jólJáhaa)ásál a szűLséges szakmai, jogi 
^ 

pénzüg/i
eg,,eztetést kd)etőefi a polgármestet hagja jóvó

4.
Bírólóbizottság

(' A bí|álóbízoll§ág lét§záma minimum 3 íő, ta&jait eljárólso keht a Jeg)ző vdlasztja ki.
Tagjainak szakJnai ósszeíételére a Kbl 27- § (3) belcezdés előírusai |okatkoznah azaz a
bírálóbizottság tagait úgt kell asszeállítani, hoa) a bizottsóg rendelkezzeh:

a. a kózbeszerzés tárg)a szeiníi szakmai
b. közbeszerzésí
c. jogi é§

d. pélEüg)i ismerctekkel.

Aíenti ismerclek eg)ikével sem rendelkező személy nem lehet a bírálóbízottsáq ta&ja.

(2) A bírólóbizottsóg tagjai:
a. a közbeszerzés tárgr'a szerinti szakJrlai ismeretekk l rendelkpző szakelhber -

yáltozó, az adott tdrglban felsőfolal végzeítséggel rend.elkező szaklmber aki
lehet adott esetben a műszaki ellenőr szakember;

b. közbeszerzési ismefelekl@l rendelkBző szakember kózbeszetzési szolgdltató
§zakembere:

c. jogi ismeretekkel rendelkező szakembel - az öhkormónyzat jogi ügli tézője,
vag) közbeszerzésí szolgóltató szakmbere ;

d. pé züg/i ismeretekkl rendelkző §zakembel - a2 önkormónyzat pénzúg/i
irodájának vezetője wgt a közbeszerzésí szolgóltató szakembele

A tagoknak nyilatkazatíal kell biztosítahiuk az összelirheíetlenséget. A bizottsóqi ta-
gok maguk közül elnököt választanak. szayazaíeg)ehlőség esetén a Jeg)ző ü)ní a2
elnök szeméWől.
Eg/ szakembel több szaullebfiet is ap,riselhet a bírálóbizoííságban.
Egl szakember több szaéllelmel is képyiselhet a bírólóbizottságbah.

(3) Nem lehet a bírálóbizottság tagja az a személy, aki a úgleges döntéshozó vagl
dönté s hozó tes tül e t tagj a.

t4) A bírálóbizousóg donlési hatásköre:
a. Az eljárósból kizárásra javasolt ajónlaíteyők fuegjelölése
b. A2 éryényleleh ajáhlatolCól j avasl.tttétel
c. ajónlatok hiányosságával kapc§olato§ megillapítósok h hiánypótlá,sokíelvilá-

gosítás kérések számítás híbajavítások elrendelése
d. ításbeli szabélemétty elkészítése

é) Abírálóbizottsóqdóntés-előkészítési hatóskóle:
a. A közbeszetzési eljóróst lezáró dóntést előkészítő javaslat elkészítése írásos

formóban (egzőkaryu, bírálóbizoííság tagjaínak indokolással ellátott bírólati



l apj a ina k ö s sze gezés e)
b. Az eljórasból kzórt ajónlatíevők megjelölésére, az éryénllelen ajónlatok ki-

vólasztásdla és közbeszeqé§i eljóróst lezóró döntésre vonatl@zó javaslat
elkészítése írasos formában (egzőlönyv, bírólóbizottság tagjainak indokolás-
sal elLi,tott bílálatí lapjai ak összegezése, írásbeli szakvélemény és döntési ja-
ta§a)

(6) A bílálóbizotísóg hatfuozatképes, ha azon a Kbt. 27. § (3) bekezdésében szereplő négl
§zau elem képyiseltetle yan. szavazategrcnlőség esetén a2 elnök s4avazata dönt.

(7) A kózbeszerzési szolgáltqtó köteles a ben ,újtott ajónlatok a beérkgzett híánypótlasolc,

febílágosíttisok és indokolások birtokában elvégezni az ajánlatok alkalmqssógi
vizsgálatót és mególlapítani az e§elleges kizirásí és érlénytelenségi índokolcat és
javaslatot tenni az ajáhlatok e ékelésére és a nye es személyére. Aja.rqslatot meqkíjldi
a bírálób ízottság té szére.

(8) A bínllóbizottstig iilésén a kizbeszerzési §zolgáltató javaslata, lalamint az EKR-ben
megtekjllthető ajónlatok alapjón megvitatják a kizifuisi és énénytelenségi indokokat, ill.
az énénles ajónlatok értékelé,ét.

(9) Az úlés végén a bfuaóbbottság minden jelenlévő tagia elkeszíti indokalds§al elláíott
bílálati lapjá,t, melyet megküld a közbeszeftésí szolgáltató fészérc. A2 eg/éhi bíróIati
lapok asszesítésével, eg)szerű többsé{frgelembe yételével a közbe§zefzési szolgóltaló
a szavazatokat összegző jewőknn ryet keszíl, mely jegzőkönyv adja döntéshozó részérc
a döntési javaslatot.

(10) Közbeszerzési szolgáltaíó köteles a bírdlati eljórdsban a kótelezően előírt okiratok
meglétét ellenőini, a jogszabály előírásainak megfelelően elvégezní a bírólati eljrif.is
t e lj e s dokumentáI as át.

(1)

(2)

a)

5.
Az elj dróso k lebo nyolílá§d

Az elektronikus kózbeszerzési rendszerben (EKR) legisztrócióra jogosult a polgórnes-
ter.

A kjzbeszehési eljarásban az eljárások lebonyolítása a közbeszelzési szolgállaíó
feladata és fele lőssé ge.

A kazbeszerzési szolgáltató hatósköre, íeladala:

- javaslattétel az Ajáhlalkéó ajónlatlairésí stratégíájákak kialakításá/a

- A 421/2018. (XII.19.) Kormáhyendeletben szabdlyozott elelctronilals közbeszenési
rendiének megfelelő eliaúsi lebonyolítása [EKR], az eljárásban ftszes felek tevé-
kz nys é gé ne k s e gi t é s e kaor d i n ál á sa.

- a Megbízó i4éhyeikek megfelelő ajónlattételi íelhíyás/eljórást megindító felhí-
|á§/részvételi íelhívós/ajónlati felhívós és a Közbeszerzé§i Dokuthehíáció össze-
állítása és EI(R-ben rógzítése

- Az EKR száh megadása az EKR rendszerhasználati díj átutalásához ajegtző ré-
szére

- hirdetlrléhyi számok megaüsa a hirdetményellehőrzési díj átutalásához a jegtző



részére

- a Ktzbeszelzésí Dokumentáció amennyiben az rcleyáns - a 2014-2020 prog-
rumozási időszakban az egles európai uniós alapokból szarmazó trirnogatósok
Jelhasználósának rendjéről szóló hatályos jogsnbdlyok szetinti minőségellenőr-
zésrc tófté ő ben ,luíása, íll. az észrevételel@ek megfelelő dokumentáció elkészí-
tése és jóyáhagatósa.

- a megindítandó eljarásról szóló összeíoglaló tájékoztatás meqkildése a Közbe-
szerzési Hatóság tészére éshag/ EKR-ben közzététele

- a jóyáhag)ott íelhív,ls feladása, az ajdnlattételre felurt gazdasági szereplők és
azon gazdasági szereplők részére, uelyek az eljfuli§ iránl érdeUődesüket a meg-
adott határidőig jelezték IEKR adnin] .

- a kjzbeszerzésí Dokumentóció rendelkzésre bocsátasa az érdek]őü gazdasá?i
szeteplők szándra [EKR adminJ

- a gazdasógi szercplők által feltett ke ések kie4^zí!ő tójékoztatás k2/é§) ósz-
szegnijtése - szalqnai Mrdésekben a közbeszetzési műszah leírá§t kcszítő szak-
ember bevoruisával - a kérdések megvólaszoüi§a (kiegészítő tójékoztqtós meg-
aűsa) [EKR adnin]

- a bontási jegzőköny, meglcijldése IEKR adnin]

- a behr,újíott ajánlatban vag/ ftszvételi jelentkzzésben talólható, hiányosságolg
nem egléftelmű kjjelentések nyilatkozatoh igazolások taftalmának tisztlizása
érdewben hiánypótlási felhívás, felvilágosítás-kérés, indokolas-kefts eluszítése
és megküldése ajónlattevők részére [EKR adnin]

- számítósi hiba esetén, szdmítasi hiba javítasfua történő íekzólítá§ megldlüse
aj áqlattevők részére [EKR admin]

- a beéfkezett ajónlatok minősítése és értélelése (alkalmqtlansáq é8 édén)telen-
ség megállapítása) IEKR admin - bb tqgok betekintő jog bizto§ítá§a]

- az ajáhlatok értékelésének elMszítése, a szal<séges étékelési dokumentulrlok
dönté si j avasl at elkészíté se

- a tanácsadóí szah,élem&ry előteúesztése aíeláuított bírólóbiattsóg fészéfe

- részvétel a bírálóbizottsáE mukkáiában

- Amennyiben az releváns, a 2014-2020 ptogramozisi időszakllan a2 egles eu-
lópaí uniós alapokbóI szatmazó tómogatások felhasználósának rendjéről szóló
h at á lyo s j o gs z ab ólyo k s ze r int i s zab ály o s s ó gi í aai§ítv án) me gs z er zé s e

- az előzetes vitarcndezési kérelmek megvdlaszolfua a Kbt. 80. § (4) bekezdés
szerínt IEKR admia]

- a megkótött szerződés EKR-ben töfténő közzététele [EKR adnin]

az eljónls eredményéről dokumentum elkészítése és megkdldése az
ajánlattelők részére [EKR admin]

- tájékazató az eljálás eredményből hirdetményfelaűsa [EKR adninJ

- Amenryliben az relevóns, a 2014-2020 programozasi időszakbah az eg)es eu-
tópai uniós alapokból szórmazó tánogatások felhasználósának rendjéről szóló
hatályos jogszabólyok 

'ze 
nti tór ogató furtalhú utóellenőrzési jelentés he?-

szerzése



- ,4z eseíleqes szerződésmódosílás - a enhyibek az releyáns a 2014-2020 plog-
ra ozási időszakbaú az egyes európai uniós alapokból szórmazó tómogatósok

felhasználásónak rendjéről szóló hatályos jogszabólyok szerinti minőségellenőr-
zésre t lénő benyjjlása, az észrevéleleknek megfelelő szerződésmóClosítás el-
ké sz ít é se é s j óváhagu t ása.

- az esetlegesen előfotduló szerződésmódosítások kózbeszerzési szempontból tóf-
ténő előkészítése, dokülie lálasa, a tájékozlató ellalszítése, feladósa

- Amenttyíben az releváns, a 2014-2020 ploglamozásí időszakban az eg/es eu-
rópai uniós alapokból származó látnogalások íelhasználúsónak re jéről szóló
hatályos jogszabályok szerinti szerződésmódosítósra vonatkozó támoqató tar-
t a l mú utó e l l enőrzé si j e l e nt é s me gsz ef zé se

- lalamennyi az eljórós előkészítése és lebonyolítása során szúksé4es előíeúeszlés
és jeg,,zőkóq.v elkészítése, az eljárás teues korű dokumentólása

- lámogatoít kbzbeszenés esetén a teljes kózbeszerzési anya{ MIR-ben vaa)
EPTK-ban lóflénő Jbltöltése [EKR adminJ

- részvétel az,Ajá latkélő állal,rag/ ellen indított joqorvoslati eljárdsban

- az eljárás komplett dokumenlálá§a IEKR admin]

- amennyiben szúkséges afelelős aklcreditdlt közbeszerzési szaktonócsadó (FAKSZ)
ellenj eglzés I EKR adnin]

ó.

Eljáfásl lezáró döntés meghozatalo

(1) A Képyiselő-Tesíúlet döníési hatásl,,óre:
a. íárg)alásos eljárósban a kózbeszerzésí eljárást lezáró döntés rfteqhozatala
b. nem tárg)alásos eljárásokban, az euórásból kizfut ajáhlatteúk megjelölése,

az érvéu)telen ajónlatok kivólasztósa és közbeszefzési euálásl lezáló döhtés
meghozatala

c. dóntés az eljárási eredményéről

(2) Testületi döktéshozalal eselében - a Kbt. 27. § (5) bekezdés szerint név szerinti szava-
zást kBll alkalmazni.

7.

A belső ellenőnés felelősség rendje

(l) A Kbt és jelen szabólyzat énényesúlését a munl."afolyamatba építetten és a belső
ellenőrzés úlj án íob)amatosan vizsgálni kell-

@ Áz ellenőrzés megtörtéktééft ajegzőíelel.

8.

A dokumentáIás rcndje

(1) Mihdeh közbeszefzési eüáüst - annak előkészítésétől az eljórós alapján kötótt §zer-
ző<lés teljesítéséig - írásban kell dokunentálni- Az eljárás dokumeníuhairól szke helt

formában kompletí elektronikus példányt is kell Mszíteni. [EKR admin]

(2) Á közbeszerzési eljúrás előkészíléséyel, lefolytatásfual és a szerződés teljesítés^,el



kapcsolatban keletkezetl ósszes iralol a kózbeszerzési eljárás lezúrulásától, illetőleg a
szerződés teljesílésétől számíloll öl évíg meg kell őrizníe a Bofsodbólai Közös Onkor-
mónyzali Hívalal Sáíai Kirendellségének. . Ha a közbeszerzéssel kapcsolalban jogor-
voslati eljárás indult, az iratokat annak jogerős befejezéséig, de legalább öt évig kell
hegőfiz i.

(3) A dokumentáIás rendjének betartósáért ajewőfelel.

9.
zóú rendelkezések

(l) E szabólrzat 2019. februór 26-án lép hatólyba.

(2) A szabályzat rendelkezéseit a hatólybalépést kóyetően kezdődő közbeszerzési
e lj árásoba ke ll e lőször alkalmazni.

(3)A szabálrzat haíálybalépésével egidejűIeg hatályát leszti a korábbi 2008. évi Közbeszelzésí
Szabólrzat.

(4) Ajeleh közbeszefzési Szabálrzatot Borsodbóla Közsé? Önko hán zat Képviselő-testú-
letea, hatá/ozatá,ral hagíajó|á-

Borsodbóla, 2019. íebluál 26-

Gulyás Jáhos
polgálmeslel

Demj énné Mustos Beatr ix
kg"ő
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e)

'":::*.,: ,K1l!g _Ó__nkormawzata 
(a íovribbiakban Ónkormányzat) a k)zbeszetzéseből

",:!.,^.,^1!.!];_1|, ,.!!!',:.:u,,é:!. _(o._ 
r"ó!b.ilY,o!, Kbt.) 27. § (1) bekezdésében fogtaltKotelezellsegenek leOesilése céljából, a 4242017. (X _t9.) kormónytendelettel osszhán§bana kózbeszel2ési e|ará§ok leíob)íatasóra vonatkozóan az alábbi szabátiii"r'.Űri"

! sza!áUzat célja, hogl a Kbt-ben íoglatl szabályok keretei közötl - az ónkormányzat
és intézlkényei kjzbe§zetzéseinek szánári és értéMre fgelenniÍ'neea|Űpiaa aroklrt asajáto.s szabáIyokat, melyeket BorsodbóI! 

Fözséc Or*Őr.aryri, ir'iria!.éhyei kóltség-
vetésének íerhéfe megvalósított közbeszerzések soráíl alkalmazníUti. -- '

1.

A közbeszerzésí 
,euárás leíotytatása kótelező, ha az árubryzefzés, szolgafut^ meg-rendelés, szolgóltatási koncesszió, valaminí építé§i befuharar, *to.iii'Ír'Ziiari ror-

::::'j: :ala| ,::é:l, 
t'lql m,eqhaladla,a 

,Kbí-ben fieghaíórozott éttémiiii," ."tyr,"t
fulndehkori érlékél minden évben a liltségvelési löruény halározza meg.

A kózbeszerüsi öl-rény hanilya aló tartozó eljálósok irón)ítása a jea)ző feladata, azajáhlattéíeli íelhíyás és szer^ődéstervezei 7eltételren'dszeraiűiriia-iiitar",
kózb.eszerzési szolgáltató feladata, annakb ióvóhagyáro , ilpri"iá-i"rrrt",
!::1:O.:,,i::, "i?r:tkérő é.s 

.ajánlattevők kaZaxi kőnunikáci\r'ii"Í"ireny"r
le.bol1yol ilása 

.a.közbeszerzési szol8óltató íeladata, az ajánlatok értékelése-bíróIata
aonks-elo&eszlas a Közbeszerzési Bizottság (Kbí, szefinti bíftlóbizottsóg) hat(jsköre,
a.közbeszerzési eljórás közbenső dóntések meghozatata a polgáriis,rii'7rririo*, ,,
erUárá1 eled1epiről való dönrés (eljórá§ leűró dijntés i"Ődiriiiió á-"iipriraa-
Teslülel hatáskijre

Y::o:: E*::*:n:i eljárasban az ajdnlalárő kóteles biztosiani. a gazdasági sze-replo pedE tiszletelben laflani a ve6eny tiszraságát. átlátharósáEal is nyilvánossÓ-
gát. Az _ajáhlaláúnek esélyeglenlőséget és egleilő bánásmódofiaÍ' tÍ,'orjrr,o ogazdasági szereplők számára_ Az ajánlatkérő éí a gazdasági *ereplők o-Űrt"uur*i
euarasDan a Johlszemuseg és a liszlesség köveíelményeinek megfelelően kótelesek el-járni. A joggal való yísszaélé§ íilos. Az ajánlatáúiek a kbzpíÁt j'náűU*ot",
a halékony és íelelős gazdálkodás elvét szem előít tartva treil eYarnii.- 

'-'- '''

1!:!":í:|::rj ,"!fuóso*bln_ylJa.ró s?mélyek a jelen szabályzatban rogzikrr íet-aa a.o K e I l a l asa e r l íart ozha k Je l e l Ős s é gge l -

(r)

(4)

(3)

0)

Q)

).
Az eaófósok eőkesúíé§e

kübeszer^ési eljdnisok szabdlyszerű lebonyolítása érdekiben az Ónkormányzat azeljárós teljes körű lebonyolításával közbesz"Írtri rralaíűi|iű 3:Ő';;;;a ."g

I részlelygl egészben európai uniós forrásbóI negvalósutó, valamiht árubeszelzés
és szolgólraai§ megrendelése esetén az uniós éttékhatárt elérő, éphéii iirun,iuás
esetén az ötszázmillió íolintot elérő értékú kbzbeszerzési eljórdsba azLiiiiotúra at"-
Ies íelelős ak]{íeditált közbeszerzési szaktanácsadót bevonii. rrut iz § §lj -



a)

(4)

Az eljárások lebonyolításálal csak érvényes felelősségbiztosítással rendelkező kazbe-
szerzési szolgálíaló bízható meg_

Közbeszerzési terv készííése önkormá yzali szikten évente kötelező, annak elkészí-
téséérí a jeg)ző felel. Ezen adatok alapján a hhatal jeglzője évenkenl máfciüs 3 ] -i8
összeállííja és a Képviselő-Testület jóvóhaglja a2 éyes közbeszerzési teryéí.

A közbeszerzési lerv elkészítése előíí is ifidítható kózbeszerzési eljfuas, amelyet a
tervben megfelelően szerepeketni kel l.

é)

(6) A közbeszefzési tefl nem vonja maga utón az abban megadott közbeszerzésre yonat-
kazó elj álás leíobtatá§ának kötelezettséqét.

O Az eljárósok leíolyíaíá§a §ofák - amenftyiben az relevóns - figelembe kell venni a
2014-2020 progranozási időszakban az egtes eúópai uniós alapokból szinwzó íá-
n o gat ó s o k íe l ha s zruil ás ána k re ndj er ől s z ó l ó hat ól1 os j o gs zab dly o kaL

(8) Áz ajánlatátő nevében eaóró, az ejórasba bevont, vag, a döntéshozó szeméIy/elauk
az eljórás megindításáig írásban nyilatlazniuk kell arról, hog,, szemé$üI:ben nem
állnakfenn a Kbt 25. §a szeúníi összeíérhetetlen§égi okok.

(9) A kizbeszerzés tórglára yonatkazó műszah leírós elkészíttetése az Önlarruinyzat fel-
adata, szlilí§ég esetén villalkozó (temező) bevonásával. A műszah leír^ban íoglalíak
he lye s s é gé éf t anhak e l ke szítőj e tartozik íelelőssé ggel.

Q0) A közbeszerzési eljálási előkeszítés indikaíív ajánlatok és^,ag) teryezőí kóltségbecslé-
sek bekérése a becsiilt éfiék meqhatálozá§ához jewő jogosult.

Q I) Az eljáróshoz rendelkezéste álló anyagi íedezet meghatálozjlsa, és/lagl a rendelkezésre
álló anyagifedezet módosítasa a Képviselő Testület hatósköre.

Q2) Az eüórdsi megindítdsólól szóIó döntés a Képviselő Iesrűlet hatósköre.

(])

3.
Az e ljd róso k meg indűósa

Az ajánlatléíeli íelhívds wg/ eaórá§t megindító felhívás vag) ajóhlati íelhívas és a
Kbt. 57. § (1) bekezdése szerintí Közbeszerzési Dokumentumok eluszííése (kívéve a
kózbeszerzés tdlg/áfa vohaíLazó műszaki lebós) a kózbeszerzési szolgáltató feladata
ésfelelőssége.

Á Közbeszelzési Dokumentáció (ajánlattételi felhíuás wgl eljánist negindító íelhíyós
vagl ajánlati /elhívás é§ a Közbe§zerzési Dokumentumok) amennyiben az relevdns -
a 2014-2020 programozási időszakban az egles európai uniós alapokból szfumazó
tómogat,jsok íelhasznólásának rendjéről szóló hatályos jogszabólyok sze nti mihő-
ségellehőrzé§re történő benyújtása, továbbó az ésüevéleleknek megfelelő dokumentá-
ció elkészítése és jóváhaglatdsa a közbeszerzési szolgáltaló feladata ésfelelőssége.

Az ajónlaílételi íelhívás gazdasági szereplőknek tölténő kózvetlen megklldésével in-
duló eljárósokban a2 ajánlattételre íelkért gazdasági szereplők személyéről a Képvi-
selő-leslület dönt. A gazdasági szereplők kivólasztásakol a KbL 113. § (3) bekezdés
illetye a Kbt. 1}5. § (2) bekezdés előírásaií be Léll tartani. Ajónlatkéűnek kijtele§sége

(2)

(3)



előzeíes vizsqólatot íolytatni és ellenőrizni, hog/ az ajónlattéte]re felhívni kívánt gazda-
sági szeleplők hem állnak-e a kizáró okok halálya alaít, mely alapjón csak teljesítésle
képes, szakmaílag megbízható gazdasági szereplőnek killdhető felhívós, a gazdasógi
szereplők kívólasztásakor az egtenlő bónásmód elvének megfelelőeh és lehetőség sze-
rint a milcro-, kis- vagt kózépvállalkazások részvóteléí biztosíba kell eljárki_

(4) A Közbe§zerzési Dokumentóció jóvóhagr'ásál a szüksé4es szakma| jogi és pénzüg,,i
eg)ezíetést követően a Polqármester hagja jóvá

4.
BílóIóbizoltsóg

(1) Á bírálóbizottsóg létszdma minímum 3 íő, tagjait ejdrásonként a Jewő !álasztja ki.
Tagjainak §ztrkmai összetételére a Kbí. 27. § (3) bekezdés előírásai vonatkoznak, azaz a
bífálóbizollság lagjait úg) kell összeállílani, hog) a bizottság rendelkezzen:

a. a közbes4efzés táfg)a szeri ti szalqnai
b. kózbeszerzési
c. jogi és
d. péhzüg)i ismeretekk"l.

A íehíi íslherctek egyikével sem rendelkező személy nem lehet a bírólóbizoftslig tagia.

@ A bílálóbizottság lagjai:
a. a közbeszerzés lárg)a szerinti szakmai ismeretekkel rendell,,ező szakerhber -

viltozó, az adott tórgban felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember aki
lehet adott e§etben a műszaki ellenőr szakember;

b. közbeszelzési ismeretel,*el rendelkező szakembet - közbeszerzési szolgtjltató
szakembere:

c. jogí ismeretekkel rendelkző szakember - a2 önkormán zatjogi üg)ihtézője,
vagl közbeszerzési szolgóltató szakembere;

d. pénzügi ísmeretekkel rcndelkző szaL,ember az ónkormá yzat péhzüg)t
irodájának yezetőj e vagl a közbeszetzési szolgáltató szakzmbere

A tagok ak nyil1lkozaítal k"ll biztosííaniuk az összeférhetetlenséget. A bizottsógi ía-
gok maguk kózül elnökót yólasztanah Sza|azateg)enlőség esetén a JeWő döht az
elhök szehélyéről.
Eg) szakember íöbb szakeltelmet is képtiselhet a bírálóbizottsáqban.
Eg) szakember több szakafulmeí is képyiselhet a bíúlóbizottsáEban_

@ Nem lehet a bíróIóbizottsóg tagia az a személy, aki a végleges döntéshozó vagl
dönt é shozó t e stül et t agj a.

(4) Á birálóbizotlság dön!ési hatásköre:
a. Az eljdrásból kizórósra jayasolt ajánlattevők megjelalése
b. Az éfyénytelen ajóhlatokról javaslattétel
c_ ajónlatok hiáhyosságá,,,al l..apcsolatos megállapítások és híónypótlásokíelvilá-

gos ítós kllrése k, szómítás hibaj avítósok elrerulelése
d. írósbeliszakvéleményelkészítése

é) A bíráIóbizottsógdóntés-előkeszítési határkóre:
a, Á közbeszerzési e§árást lezóró dóníést előkészítő javaslat elkészítése írásos

formában (jeglzőkt;ny,,, bírálóbizollság tagjainak indokolóssal ellótott bírálati



lapj ainak ö ssze gezé s e)
b. Az eljórásból kizárt ajfu aííevők fiegjelölésére, az éryénytelen ajónlatok hi-

vólasztasára és kózbeszerzési eljálást lezáló dörltésle vonatkozó jawslat
elkészítése írósos formóban (eguőlóttyv, bíróIóbizottsóg tagjainak indokolós-
sal elldtott bírdlati lapjainak összeqezése, írásbeli szakvélemény és dijhtési ja-
wslat)

(6) A bírólóbizoüság halározatWpes, ha azon a Kbl. 27. § (3) bekezdésében szereplő négl
szawrtelem képviseltetye van. Szavazateg,,enlőség esetén az elnök szavazala dökt.

o) A közbeszerzésí szolqáható kóteles a benyújtott ajánlatok a beérkgzett hión pótlások
íelyílágosíttisok é§ índokolósok birtokaban elvé4ezní az ajánlatok alkalmassági
vízsqólatdt és mególlapítaní az esetleges kizálási és énénytelewégi indokokat és
ja|a§latot tenni qz ajánlatok btékelésbe és a ryErtes személyéte. Ajavaslatot megkúIdi
a bíráló b izolts ág részéf e.

(8) A bírólóbbottstig űlésén a lözbeszerzési 
'zolgdltató 

javaslata, yalamit az EKR-ben
megtekinthető ajónlatok alapjón megvitatják a hzirasi és ér-vénytelenségi indokokat, ill.
az érvényes aiáklatok éltékglését.

(9) Az iilés légén a bíúIóbizoíísáq mínden jelenlévő tagja elkeszíli indokolassal ellátott
bírálati lapját, melyet meglaild a kózbeszerzési szolgóltató részére. Az eg/éhi bíftilgti
lapok összesítéséwl, eg/szelű lóbbség rtglelembe !ételével a közbeszeqési szolglltató
a szavazatoka! összegző jewőkönyvet Mszít, mely jewőkbryv adja üntéshozórész&e
a döntésí javaslatot.

o0) IQ)zbeszerzésí uolgáltató köteles a bíftlati eljórósban a kötelezően előírt okilatok
meqléíét ellehőrizni, a jogszabály előírásainak meg,felelően elvégezní a bírálatí ejárós
le lj es do bumeht álá§át.

(1)

J.
Az e üdflis o k le bonyo lít!úsa

Az elektronikus kózbeszerzésí rendszerben (EKR) regisztrációra joqosult a polgármes-
ter-

Á közbeszerzési eljárásban az eljárások lebonyolítása a ldzbeszeÉési szolEáltató
fe I adata é s fe l e lő ss é ge.

A közbeszerzési szolgóltató hatliskóre, íeladata :

- jayaslallétel az Ájánlatkérő ajánlatMrési stratégiájának kialakításáru

- A 421/2018_ (XII.19.) Kormányrendeletbeh szabályozott elelaronikus közbeszerzési
rendjének megfelelő eljátási lebonyolítósa [EKR], az eljárásban ftszes felek tevé-
kenys é gé ne k s e gít é se koor dinálás a.

- a Megbízó igényeinek megfelelő ajánlaítéíeli íelhíyás/eljálásí fuegindító íelhí-
1,áshésnéte li íe l híyás/ajónlati felhí,lós és a közbeszefzési Dokulfiehláció össze-
óllítása és EKR-ben rógzítése

- A2 EKR szám egadása az EKR rendszethasználati díj áíulalósához a jeg,,ző ré-
szére

- hirdetményi számok megadása a hitdetményellenőrzési díj ótutalásához a jeglző

(2)

a)



részére

- a Ktabeszelzé§i Dohlhentácíó - amennyiben az releváw - a 2014-2020 prog-
ramozási időszalban az eg)es európai uniós alapol:ból származó támogatqsok
felhasználótsóruk rendjétől szóló hatályos jogszabályok szerinti minőségellenőr-
zésre tórténő ben ,úitása, iII. az észfeyételeknek megfelelő dokumentóció elkzszí-
tése é§ jóváhag)atása.

- a megindítandó eljárásról szóló ósszeíoglaló tójékoztatas meglcíjldése a Közbe-
szerzési Hatóság részére é§/vag/ EKR-ben közzététele

- a jóváhagott íelhívás feladasa, az aj.irlattételre íelkért gazdasági szereplők és
azon gazdasági szereplők részére, melyek az eljárfu ilónt érdek]ődésük t a aeg-
adolt hatáfidőig jelezték [EKR adnin] .

- a Kijzbeszelzési Dokumentdció rendelkezésre bocslitasa az eúeWődő gazdasóqi
szeteplők számáru IEKR admín]

- a gazdasógi szereplők által feltett l@ ések (kiegészítő tájékoztata§ Mft§) ösz-
szegújíé§e - szahflai kérdéselúen a közbeszerzési műszaki leínist llészítő szak-
ember beyonásóval - a M ések megváIaszolá§a (kiegészítő tójékoztat^ meg-
addsa) IEKR admin]

- a bontási jewőkijryy neqlcüldése IEKR adnin]

- a behr,labü ajáhlqtban wgl részvételi jelentk2zésben található, hiónyosságoN
nem eg/értelmű kjjeleníé§eh nyilatkozatok iqazoldsok t.lrtalruinak tisztázasa
érde M ben hiánwót lási fe lhíuls, felvilágosítás-Mté s, indokolas-kcré s elkcszítés e
és neqkijldé,e ajónlattevők részére [EKR admin]

- számítdsi hiba esetén, számítási hiba javításáru töfténő íelszólítá| megküldése
aj ánlattevők részére [EKR admin]

- a beéfkezett ajdnlatok mikőEílé§e és értékBlése (alkalmatlanság és érvélryteleh-
ség megállapítasa) [EKR admih - bb tq4ok betehntő jog biztosítdsa]

- a2 ajánlatok éttékBlésének elwszítése, a szükséges értékelési dokumektumob
dönté si j ayaslat e l Mszítés e

- a tanácsadói szak'élemélly előteúesztése aíelóllított bílólóbizottság lé§^ére

- részvétel a bírólóbizottság munkijában

- Ámetmyiben az feleyáns, a 2014-2020 programozisi ídőszal:ban az eg|es eu-
úpai uníós alapolból szórmazó tdmogatások íelhasználásának rcndjéről szóló
h at ály o s j o gs zab ólyo k s z e r i nt i sz ab ólyo s s ági t anú,s íty óny me gs zel z é § e

- az előzete| yiíalendezési Mrelmek megválaszolasa a Kbí 80. § (4) bekezüs
uetint IEKR admin]

- a megkötótt szerződés EKR-ben történő kózzététele [EKR adnin]

az eljdnis eredményéről dokumentum elWszítése és uegküaése az
ajánlaneúk részérc [EKR admin]

- íájékozató az eljárás eredményből hirdetmérylfelaűsa [EKR admin]

- Ámennyiben az releyáns, a 2014-2020 progrumozásí időszqkban az egvs eu-
lópai uniós alapol:ból szarmazó támogani§ok íelhaszfuálásának rendjétől szóló
hatályos jogszabólyok szerinti tómogató tartalmú utóellenőlzési jelehtés heg-
szerzése



- Az eselleges szerződésmódosítás amennyiben az relevóns a 2014-2020 prog-
ramozósi időszakban az egles európai uniós alapokból származó íámogaúsok
felhasználásának rendjéről szóló hatób,os jogszabályok szefinti minőségellenőr
zésre tórténő beúyújlása, az észreúteleknek megfelelő szerződésmódosítás el-
kszítósc és jóváhagntása_

- az eseílegesen előforcluló szeruődésmódosítások közbeszerzési szemponlból bf-
léhő e lőkészíté§e, dokumentálása, a tdj ékozlaíó eluszítése, felaűsa

- Ámennyíben az releváns, a 2014-2020 programozásí időszakban az egr'es eu-
rópai uniós alapokból szórmazó íámogalások íelhasználásának rendjéről szóló
hatályos jogszabályok szerinti szerződésmódosításru \,onatkozó támogaíó tar-
t al mú ulóelle nórz$ i j C l Cn!ös m?8szerzése

- yalamennyi az eljárás előkészítése és lebonyolítósa sorón szúkséges előterje§ztés
és jeg,zőkönl,v elkészítése, az eljátás teljes kórű dokumentálósa

- íámogaíoll kizbeszerzés esetén a teljes közbeszerzési anyag MIR-ben vagl
EPTK-ban lö ékőíeltalÉse [EKR adnin]

- fészyétel az Ájánlatkérő által yag) ellen indítoll iogol|oslati eliárasban

- az eljárós komplett dokume tálása IEKR admin]

- amennyiben szükséges a felelős akbeditált közbeszerzési szaktanócsadó (FAKSZ)
ellenj egzés [E KR admin]

6.

Eljőlóst lezáú döntés rfteghozdtala

(1) A Képviselő-Tesíüleí döhtési halósköre:
a. tórglalásos eljárásban a közbeszerzési eljóróst lezáú döntés rhe?hozatala
b. nem tórg,,alósos eljátások:ban, az eudilsból kizórt ajánlaííevők hegjelölése,

az éryéry,telen ajáklatok kiyálasztása és közbeszerzési eljafasl lezáró dóntés
meghozatala

c. dönté§ az eljórósi eredményéről

(2) Testületi dönléshozaíal e§etében a KbL 27. § (5) bekezdés szefiht - néy szerintí szava-
zást kcll alkalmazni.

7,

A belső ellenőaés felelősség rendje

(1) A Kbt. és jelen szabályzat é/yényesúlését a munkaíolyamatba épíletíeh és a belső
ellenőrzés útj ón íolyamatosan yízsgólni kall.

@ Az ellenőfzés hegtöltéktéért a jewőíelel.

8.

A dokumenldlá§ íefldje

(1) Minden közbeszerzési eljórást annak előMszítésétől az eljálás alapjóh kötöft szer-
ződés teljesítéséig - ításban kell dokumentólni. Az eljóras dokumentumailól szkPnnelt
formában komplett elektronikus példányt is kell kg§zíteni. IEKR adminl

(2) A közbeszefzésí eljárós előkészítésével, leíolytatasáyal és a szelződés teljesítésével



kapcsolatbax keletkezett összes irelot a közbeszenésí eljárás lezórulásólól, íllelőleg a
szerződés teljesílésétől szdllílolt öí é|ig meg kell őrizfiie a Borsodbólai Közös Önkor-
mányzali Hívaíal Sátai Kirendellségének. . Ha a közbes4erzéssel kapcsolatban jogor-
voslaíi eljórás indult, az íratokat annak jogerős befejezéséig, de legalóbb öl érigkell
me8Őrizní.

(3) A tlokumentólás rendjé ek belaflásáért a jeg.ző íelel.

9,
Záró íendelkezések

(1) E szabálrzaí 2019. februfu 26-án lép hatályba.

(2) A szabállzaí rcndelkezéseit a hatálybalépésí köveíően kezdődő kazbeszerzési
e lj árásoba L,e ll előszor al l,almazni-

(3r4 szabálrzal hatálybalépésével egidejűleg hatályát veszti a korábbi 2008_ évi Közbeszerzési
szabólrzat.

(4) Ajelen k)zbeszerzési Szabályzatol Borsodbóta Község Onkormányzat Képviselőlesíü-
leíe a 13/2019. (II.26.) hatórozatóval hagtajóvd.

Borsodbóta, 2019- februór 26.

c,ryatho,
polgár[nester

{s"3
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Határozati iavaslat

12019. ( |I.26.\ határozat
Tárwz Közbeszetzési eljárás megindítása Szegregált élethelyzetek felszámolása
Borsodbótá,rr (EMA)" elnevezésű, EFOP -2.4.1-),6-2017-0004l azonosítószímú
projekt szolgáltatások beszerzése kapcsán

Borsodbóta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a,,Szegregált
élethelyzetek felszámolása Borsodbótán (EMA)" elnevezésű, EFOP -z,4,1-16-
2017 -0004l azonosítószámú projekthez kapcsolódóan a szolgáltaások
beszerzése céljából a Kbt. l l5. §-a szerinti közbeszerzési eljárás indít.

Az eljrárásban ajánlattételre a Nolik Corporation Kft-t, a Laurus Building Kft-t,
Divál Kft-t, Unisignal Kft-t és a 4G-Tech Kft-t hívja fel.

Határidő: azonnal
Felelős: Gulyás János polgármestel


