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I.  

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1. A Közbeszerzési Szabályzat célja 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt) 27.§-ban foglalt 

kötelezettsége alapján az alábbi Közbeszerzési Szabályzatot (továbbiakban: Szabályzat) alkotja. 

 

A Szabályzat célja, hogy a Kbt.-vel, valamint annak végrehajtási rendeleteivel összhangban 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) közbeszerzéseire 

vonatkozóan meghatározza (Kbt. 27.§.): 

- a közbeszerzési eljárások előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi 

rendjét, 

- a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, illetőleg szervezetek felelősségi körét, 

- a közbeszerzési eljárások dokumentálási rendjét, 

- a közbeszerzési eljárás során hozott döntésekért felelős személyt, személyeket, illetőleg 

testületeket. 

 

A Szabályzat az Önkormányzatra, valamint a Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatalra vonatkozó 

helyi szabályokat tartalmazza, ezért a Szabályzatot és a Kbt.-t, illetve annak végrehajtási 

rendeleteit együtt kell használni és alkalmazni. A Szabályzat és a Kbt. alkalmazása során 

figyelembe kell venni a Közbeszerzési Hatóság ajánlásait és elnökének tájékoztatóit is. 

 

2. A Szabályzat személyi hatálya 

A Szabályzat hatálya alá tartoznak: 

- Füzesgyarmat Város Önkormányzata, 

- Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala /továbbiakban: 

Polgármesteri Hivatal /,   

- Az Önkormányzat költségvetési szervei, 

- valamennyi, az Önkormányzat közbeszerzéseit előkészítő, a közbeszerzési eljárásokba 

bevont személy, 

- Az Önkormányzat által megbízott külső szakértő, lebonyolító szervezet – megbízásának 

tartalma szerint –  

- Az eljárásba bevont önkormányzati bizottság: az SZMSZ-ben meghatározott illetékes 

Bizottság 

- A Bíráló Bizottság 

- döntéshozó személyek: Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 

illetve átruházott hatáskörben az illetékes Bizottság 

 

3. A Szabályzat tárgyi hatálya 

- uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések esetén: árubeszerzés, 

építési beruházás, szolgáltatás megrendelése, építési koncesszió és szolgáltatási 

koncesszió. 

- nemzeti értékhatárokat elérő vagy meghaladó, de az uniós értékhatárt el nem érő értékű 

közbeszerzések esetén: árubeszerzés, építési beruházás, építési koncesszió, szolgáltatás 

megrendelés, szolgáltatás koncesszió 
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- az illetékes Bizottság döntése alapján közbeszerzés lefolytatása esetén a nemzeti 

értékhatárok alatti értékű beszerzések esetén: árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás 

megrendelés, 

 

A Szabályzat hatálybalépésekor érvényes értékhatárokat a Szabályzat 1. számú függeléke 

tartalmazza. 

 

A közbeszerzés tárgya alá nem tartozó kivételek felsorolását a Szabályzat 2. számú függeléke 

tartalmazza. 

 

4. Alapelvek 
(Kbt 2.§.(1)-(6)bek.) 

(1) A közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő köteles biztosítani, a gazdasági szereplő pedig tiszteletben tartani a 

verseny tisztaságát, átláthatóságát és nyilvánosságát. 

(2) Az ajánlatkérőnek esélyegyenlőséget és egyenlő bánásmódot kell biztosítania a gazdasági szereplők számára. 

(3) Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők a közbeszerzési eljárásban a jóhiszeműség és tisztesség, valamint a 

rendeltetésszerű joggyakorlás követelményeinek megfelelően kötelesek eljárni. 

(4) Az ajánlatkérőnek a közpénzek felhasználásakor a hatékony és felelős gazdálkodás elvét szem előtt tartva kell 

eljárnia. 

(5) Az Európai Unióban letelepedett gazdasági szereplők és a közösségi áruk számára nemzeti elbánást kell nyújtani a 

közbeszerzési eljárásban. Az Európai Unión kívül letelepedett gazdasági szereplők és a nem közösségi áruk számára 

nemzeti elbánást a közbeszerzési eljárásban a Magyar Köztársaságnak és az Európai Uniónak a közbeszerzések terén 

fennálló nemzetközi kötelezettségeivel összhangban kell nyújtani. 

(6) A közbeszerzési eljárás nyelve a magyar, az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban lehetővé teheti - de nem 

követelheti meg - a magyar helyett más nyelv használatát is. 

 

5. A közbeszerzés tisztaságának és alapelveinek betartását biztosító szabályok 

A közbeszerzési eljárás előkészítésébe, illetve lefolytatásába bármilyen módon bevont személy 

haladéktalanul köteles írásban, részletesen tájékoztatni az illetékes Bizottságot, ha egy adott 

közbeszerzési eljárás tekintetében bárki részéről, bármilyen, az eljárás tisztaságát veszélyeztető és 

a Kbt. alapelveit sértő cselekményt észlel. Amennyiben az ajánlatkérő nevében eljáró Bizottság az 

általa lefolytatott eljárás során, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról 

szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti 

rendelkezések nyilvánvaló megsértését észleli vagy azt alapos okkal feltételezi, köteles azt - a 

Tpvt. bejelentésre vagy panaszra vonatkozó szabályai szerint - jelezni a Gazdasági 

Versenyhivatalnak. (Kbt. 36.§. (2.) 

 

6. A közbeszerzési eljárások nyilvánosságának biztosítása 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata ajánlatkérő a Kbt. 43. § alapján köteles az alábbi adatokat, 

információkat, dokumentumokat a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési 

Adatbázisban (továbbiakban: KBA) – amennyiben az az Adatbázisban való közzététel valamely 

okból nem lehetséges a saját (www.fuzesgyarmat.hu) vagy intézmény esetén fenntartója honlapján 

- közzétenni: 

 

a) a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását az elfogadást követően 

haladéktalanul; 

b) az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 80. § (2) bekezdése szerinti adatokat az előzetes 

vitarendezési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul; 

c) a 9. § (1) bekezdés h)-i) pontjának, valamint a 12. § (1)-(5) bekezdésének 

alkalmazásával megkötött szerződéseket a szerződéskötést követően haladéktalanul; 

http://www.fuzesgyarmat.hu/
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d) a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződéseket a szerződéskötést követően 

haladéktalanul; 

e) a részvételi jelentkezések és az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezést, a részvételre 

jelentkezőknek vagy az ajánlattevőknek való megküldéssel egyidejűleg; 

f) a szerződés teljesítésére vonatkozó következő adatokat: hivatkozást a közbeszerzési 

eljárást megindító hirdetményre (hirdetmény nélkül induló eljárások esetében felhívásra), a 

szerződő felek megnevezését, azt, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e, a szerződés 

teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontját, továbbá az ellenszolgáltatás 

teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét a szerződés mindegyik fél - 

támogatásból megvalósuló közbeszerzés esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles 

szervezet - által történt teljesítését követő harminc napon belül; 

g) a külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegzést az ott előírt határidőig. 

 

A fenti a) pont szerinti közbeszerzési tervnek a honlapon a tárgyévet követő évre vonatkozó 

közbeszerzési terv honlapon történő közzétételéig kell elérhetőnek lennie. 

 

A fenti b) és f)-g) pontja szerinti adatoknak, információknak, dokumentumoknak a honlapon a 

Kbt. 46. § (2) bekezdésében meghatározott időpontig kell elérhetőnek lenniük. 

 

A fenti c) és d) pontja szerinti szerződéseknek a honlapon a teljesítéstől számított öt évig 

folyamatosan elérhetőnek kell lennie. 

 

A fenti f) pontja szerinti tájékoztatást az egy évnél hosszabb vagy határozatlan időre kötött 

szerződés esetében a szerződés megkötésétől számítva évenként kell aktualizálni. 

 

A honlapon a fentiek szerint kötelezően közzétett adatok közérdekből nyilvános adatok, azok 

nyilvánosságra hozatala üzleti titokra hivatkozással nem tagadható meg.  

 

A közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával kapcsolatban keletkezett összes iratot a 

közbeszerzési eljárás lezárulásától [37. § (2) bekezdés], a szerződés teljesítésével kapcsolatos 

összes iratot a szerződés teljesítésétől számított öt évig meg kell őrizni. Ha a közbeszerzéssel 

kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, az iratokat annak - bírósági felülvizsgálat esetén a 

felülvizsgálat - jogerős befejezéséig, de legalább az említett öt évig kell megőrizni. (46. §.(2) 

bek.) 

 

Az adatok, információk, hirdetmények KBA-ban, illetve honlapon való, és helyben szokásos 

módon való közzététele a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztály Műszaki Csoportjának 

(továbbiakban: Előkészítő Csoport) feladatkörébe tartozik. 

 

7. Az értékhatár megállapítására vonatkozó előírások 
Az uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzésekre a Kbt. Második Részét, az 

ezek alatti és egyben a nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzésekre a Harmadik Részét 

alkalmazva kell eljárni, kivéve, ha a törvény másként rendelkezik.  

 

A Szabályzat hatálybalépésekor érvényes értékhatárokat a Szabályzat 1. számú függeléke 

tartalmazza. 

 

A közbeszerzés becsült értékén a közbeszerzés megkezdésekor annak tárgyáért az adott piacon 

általában kért vagy kínált - általános forgalmi adó nélkül számított, a 17-20. §-ban foglaltakra 
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tekintettel megállapított - teljes ellenszolgáltatást kell érteni. Opcionális részt tartalmazó 

ajánlatkérés esetén a teljes ellenszolgáltatásba az opcionális rész értékét is bele kell érteni. 

 
(2) A közbeszerzés becsült értékébe be kell számítani az ajánlatkérő által a részvételre jelentkezők vagy az 

ajánlattevők részére fizetendő díjat vagy egyéb kifizetést (jutalékot) is, ha az ajánlatkérő teljesít ilyen jellegű fizetést. 

(3) Ha az ajánlatkérő lehetővé teszi a részekre történő ajánlattételt, a közbeszerzés becsült értékébe minden rész 

értékét be kell számítani.  

19. § (1) Tilos a becsült érték meghatározásának módszerét e törvény megkerülése céljával megválasztani. 

(2) Tilos a közbeszerzést oly módon részekre bontani, amely e törvény vagy e törvény szerinti uniós értékhatárt elérő 

vagy meghaladó becsült értékű beszerzésekre vonatkozó szabályai alkalmazásának megkerülésére vezet. 

(3) Ha egy építési beruházás vagy ugyanazon közvetlen cél megvalósítására irányuló szolgáltatásmegrendelés, illetve 

azonos vagy hasonló felhasználásra szánt áruk beszerzése részekre bontva, több szerződés útján valósul meg, a 

közbeszerzés becsült értékének meghatározásához az összes rész értékét figyelembe kell venni. Szolgáltatás 

megrendelése esetében az ugyanazon közvetlen célra irányultság vizsgálatakor az egyes szolgáltatások műszaki és 

gazdasági funkcionális egységét kell alapul venni. 

(4) Ha a közbeszerzés (3) bekezdés szerint megállapított becsült értéke eléri vagy meghaladja az e törvény szerinti 

uniós értékhatárokat, a (3) bekezdéstől eltérően a Harmadik Rész szerinti eljárás alkalmazható olyan szerződések 

megkötésére, amelyek 

a) önmagában vett becsült értéke szolgáltatás megrendelése és árubeszerzés esetében 80 000 eurónál, építési 

beruházások esetében pedig 1 000 000 eurónál kevesebb, és 

b) a leválasztott részek összértéke nem haladja meg a (3) bekezdés alkalmazásával megállapított teljes becsült érték 

20%-át. 

(5) A (4) bekezdés szerinti esetben a 111. § szerinti kivételek nem alkalmazhatók. 

 

8. A közbeszerzési eljárás lehetséges fajtái 
(Kbt. 49.§.(1)-(4) bek.) 

49. § (1) A közbeszerzési eljárás lehet: 

a) nyílt eljárás, 

b) meghívásos eljárás, 

c) innovációs partnerség, 

d) tárgyalásos eljárás, 

e) versenypárbeszéd, 

f) hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás. 

(2) Tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd és hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás csak az e törvényben 

meghatározott feltételek fennállása esetén folytatható le. Az innovációs partnerség az e törvényben meghatározott 

célra alkalmazható. 

(3) A közbeszerzési eljárás során nem lehet áttérni egyik eljárási fajtáról a másikra.  

(4) Az ajánlatkérő alkalmazhatja a XVI. Fejezetben szabályozott sajátos beszerzési módszereket. 

 

9. A tervpályázati eljárás 
A tervpályázati eljárásra vonatkozó részletes szabályokat külön jogszabály- 310/2015. (X.28.) Korm. Rendelet- 

határozza meg. Külön jogszabály meghatározhatja a tervpályázati eljárás lefolytatásának kötelező eseteit. 

 

A tervpályázati eljárásra, annak lefolytatására a Kbt., a tervpályázati eljárások részletes 

szabályairól szóló 310/2015. (X.28.) Kormányrendelet, valamint jelen Szabályzat rendelkezéseit 

kell alkalmazni. 

 

10. Értelmező előírások 

A Szabályzatban és a közbeszerzési eljárásokban alkalmazott valamennyi fogalmat a Kbt. 

előírásai, definíciói szerint kell alkalmazni. Rendkívüli esetben, ha a Kbt. a közbeszerzési 

eljárásban alkalmazott fogalmakról nem tartalmaz definíciót, úgy az ajánlati felhívásban, vagy a 

dokumentációban kell gondoskodni a fogalmak pontos, egyértelmű meghatározásáról. 

 

11. Irányadó jogszabályok 

A beszerzések előkészítésére, végrehajtására vonatkozó kötelezően betartandó szabályok: 



 8 

- A közbeszerzésekről szóló szóló 2015. évi CXLIII. törvény és a törvény végrehajtási rendeletei 

- Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatályos rendelete az önkormányzat 

költségvetéséről, 

- Füzesgyarmat Város Önkormányzatának éves közbeszerzési terve. 

 

12. A határidők számítása 
((Kbt. 48. §. (1)-(5)bek.) 

 (1) Az e törvényben meghatározott határidők tekintetében a napokban, hónapokban vagy években megállapított 

határidőbe vagy időtartamba (a továbbiakban együtt: határidő) a kezdőnap nem számít bele. Kezdőnap az a nap, 

amelyre a határidő megkezdésére okot adó cselekmény vagy egyéb körülmény esik. 

(2) A hónapokban vagy években megállapított határidő azon a napon jár le, amely számánál fogva a kezdőnapot 

követő napnak megfelel; ha ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, a hónap utolsó napján. 

(3) Ha a határidő utolsó napja nem munkanapra esik, a határidő csak az ezt követő legközelebbi munkanapon jár le.  

(4) A hirdetményben (felhívásban) megjelölt határidő a hirdetmény (felhívás) feladását, illetve a felhívás közvetlen 

megküldését követő napon kezdődik. 

(5) Az (1)-(3) bekezdést az ajánlati kötöttség és a 131. § (6) bekezdése szerinti időtartam számítása során is 

alkalmazni kell. 

 

13. Az éves statisztikai összegezés 
(44/2015. (XI. 02.) MvM rendelet 40. § (1)) 

Az ajánlatkérő az éves beszerzéseiről e rendeletben meghatározott minta szerint éves statisztikai összegezést köteles 

készíteni, amelyet legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig kell megküldenie a Hatóságnak, ezzel 

egyidejűleg pedig a KBA-ban közzétenni. 

 

Az éves statisztikai összegzés elkészítése, megküldése és közzététele a Műszaki Csoport 

feladatkörébe tartozik. 

 

14. A közbeszerzési eljárások dokumentálása 
(Kbt. 46. §.) 

(1) Az ajánlatkérő minden egyes közbeszerzési eljárását - annak előkészítésétől az eljárás alapján kötött szerződés 

teljesítéséig terjedően - írásban, vagy az eljárási cselekmények elektronikus gyakorlása esetén külön, e törvény 

felhatalmazása alapján alkotott jogszabály szerint elektronikusan köteles dokumentálni. 

(2) A közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával kapcsolatban keletkezett összes iratot a közbeszerzési 

eljárás lezárulásától [37. § (2) bekezdés], a szerződés teljesítésével kapcsolatos összes iratot a szerződés teljesítésétől 

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

annak - bírósági felülvizsgálat esetén a felülvizsgálat - jogerős befejezéséig, de legalább öt évig kell megőrizni. 

(3) Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy jogszabályban feljogosított más szerv kérésére a 

közbeszerzéssel kapcsolatos iratokat megküldeni vagy részükre elektronikus úton hozzáférést biztosítani.  

 

Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal iratkezelési szabályzatának előírásai szerint 

gondoskodik a közbeszerzésekkel kapcsolatos iratok kezeléséről és megőrzéséről. A közbeszerzési 

eljárások dokumentálása a Műszaki Csoport feladatkörébe tartozik. 

 

 

II.  

 

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSÉNEK, LEFOLYTATÁSÁNAK, 

BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK FELELŐSSÉGI RENDJE 

 

Az alábbi eljárási rend a nyílt eljárás részletszabályait rögzíti. 

 

1. A közbeszerzést megelőző előkészítő munkák 
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Tervezhető fejlesztési igény esetén – előzetes költségbecslés alapján – a beruházás előirányzatát az 

éves költségvetésben meg kell tervezni. Az előirányzaton - a nem kizárólagosan önkormányzati 

forrásból megvalósuló beruházások esetén - adott évi kiadásként be kell tervezni az adott évre jutó 

beruházási költség önerejét. 

 

A fejlesztési igények legkedvezőbb műszaki-gazdasági megoldásának kiválasztásához szükséges 

előkészítő tervdokumentációk elkészíttetéséhez az Önkormányzat éves költségvetésében erre a 

célra külön előirányzatot kell betervezni. 

 

2. A beszerzések tervezése, a „Közbeszerzési terv” elkészítése és jóváhagyása 

Az Önkormányzat a költségvetési rendelet alapján a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. 

napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) készít az adott 

évre tervezett közbeszerzésekről. Indokolt esetben a közbeszerzési terv elkészítése előtt is lehet 

indítani közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell. A 

Közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását (módosításait) a KBA-ban, illetve az 

Önkormányzat honlapján (www.fuzesgyarmat.hu) – a terv módosítása esetén a módosítás 

elkészítésétől számított haladéktalanul – közzé kell tenni, valamint a helyben szokásos módon is 

közzé kell tenni. A közbeszerzési tervnek a KBA-ban, illetve honlapon a tárgyévet követő évre 

vonatkozó közbeszerzési terv honlapon történő közzétételéig elérhetőnek kell lennie.  

 

Az Önkormányzat közbeszerzési tervét a Műszaki Csoport készíti el, majd az illetékes Bizottság 

javaslata alapján a Képviselő-testület hagyja jóvá. A tervnek a KBA-ban, az EKR-ben, a honlapon 

történő, és helyben szokásos módon való közzététele a Műszaki Csoport feladata. 

 

A közbeszerzési tervet a Polgármesteri Hivatalban legalább öt évig meg kell őrizni. A 

közbeszerzési terv nyilvános.  

 

A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás 

lefolytatásának kötelezettségét. Az Önkormányzat (ajánlatkérő) a közbeszerzési tervben nem 

szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó 

eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy 

egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen 

igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is. 

 

Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy a jogszabályban az ajánlatkérő ellenőrzésére 

feljogosított szervek kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni. 

 

A Képviselő-testület az adott közbeszerzésnél az ajánlati felhívás elfogadásával aktualizálja az 

éves közbeszerzési tervet. 

 

3. A közbeszerzési eljárások előkészítése, külső szakértő, lebonyolító bevonása 

A közbeszerzési eljárás megindításáról, az eljárás lebonyolítására szakértő személy, szervezet 

bevonásáról, kiválasztásáról a Képviselő-testület dönt az illetékes Bizottság javaslatának a 

figyelembe vételével. 

 

Külső szakértő, illetve szakértő cég bevonása esetén a megbízást írásba kell foglalni, melyben 

rögzíteni kell a szakértő közreműködésének kereteit, mértékét, felelősségét. 

 

 

http://www.fuzesgyarmat.hu/
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3.1. A Bíráló Bizottság tagjai 

A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok elkészítése, 

valamint az ajánlatok értékelése során és az eljárás más szakaszában az ajánlatkérő nevében eljáró, 

illetve az eljárásba bevont személyeknek és szervezeteknek együttesen rendelkezniük kell a 

közbeszerzés tárgya szerinti szakmai, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel. 

  
Az ajánlatkérő nevében az eljárást lezáró döntést meghozó személy nem lehet a Bíráló Bizottság tagja. 

Testületi döntéshozatal esetén a döntéshozó kizárólag tanácskozási joggal rendelkező személyt 

delegálhat a bírálóbizottságba. Testületi döntéshozatal esetében név szerinti szavazást kell alkalmazni. 

/Kbt. 27.§. (5) bek./ 

 

A Bíráló Bizottság látja el a Szabályzat I.3 pontjában meghatározott feladatokat, ajánlatkérő 

közbeszerzései vonatkozásában. 

 

A Bíráló Bizottság 3 tagból áll, amely 3 fő tagot a Képviselő-testület jelöl ki. A Bíráló Bizottság 

határozatképes, ha minden tagja jelen van, a döntéseit egyszerű többséggel hozza. 

 

A bizottság tagjainak meg kell felelniük a Kbt. 25. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi 

szabályoknak. 

 

A részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló, valamint árubeszerzés és 

szolgáltatás megrendelése esetén az uniós értékhatárt elérő, építési beruházás esetén az 

ötszázmillió forintot elérő értékű közbeszerzési eljárásba az ajánlatkérő köteles felelős akkreditált 

közbeszerzési szaktanácsadót bevonni. (Kbt. 27.§ (3) bek.) 

 

3.2. Az ajánlati/részvételi felhívás elkészítése 

Az Előkészítő Csoport, vagy az eljárás lefolytatásával megbízott szakértő, lebonyolító - a bíráló 

bizottsággal együttműködve - a beszerzés szakmai igényei alapján gondoskodik az ajánlati 

felhívás, valamint az elbírálási szempontok összeállításáról, az ajánlati dokumentáció 

elkészítéséről. 

 

Az ajánlati/részvételi felhívást a Képviselő-testület fogadja el. Jóváhagyást követően a Műszaki 

Csoport, vagy a szakértő gondoskodik az ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítőben történő 

közzétételéről, illetve a közzététel díjának átutalásáról.  

 

4. A közbeszerzési eljárás megindítása 

A közbeszerzési eljárás ajánlati/részvételi felhívás közzétételével indul, a felhívást az ajánlatkérő 

hirdetmény útján köteles közzétenni. A hirdetményt elektronikus úton kell megküldeni, a 44/2015. 

(XI. 02.) MvM rendelet szerint, a közzétételi díjakat e rendelet 13. §-a szabályozza. A 

közbeszerzési eljárást megindító felhívás, a koncessziós beszerzési eljárást megindító felhívás és a 

tervpályázati kiírás, a közbeszerzési eljárást meghirdető hirdetmény ellenőrzése kötelező, kivéve, 

ha a kérelmező csatolja kérelméhez 

a) a külön jogszabály alapján az uniós támogatásból megvalósuló közbeszerzések közbeszerzési 
jogi minőségellenőrzéséért felelős szervezet által kiállított közbeszerzési minőségellenőrzési 

tanúsítványt, vagy 

b) a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló jogszabály alapján a 

kiállított minőségellenőrzési tanúsítványt. 
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Az Önkormányzat az ajánlati felhívást – a szerződés megkötéséhez szükséges engedélyek megléte 

esetén – akkor teheti közzé, ha rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel, 

vagy az arra vonatkozó biztosítékkal, hogy a teljesítés időpontjában az anyagi fedezet 

rendelkezésre áll. Ez a rendelkezés nem vonatkozik arra az esetre, ha az Önkormányzat 

támogatásra irányuló igényt (pályázatot) nyújtott be, vagy fog benyújtani. Az ajánlati felhívásban 

(az egyéb információk körében) fel kell hívni a gazdasági szereplők figyelmét erre a körülményre, 

valamint a Kbt. 53 §.(6) bekezdésben foglaltakra. 

 

5. Az ajánlatok rendelkezésre bocsátása 

Az ajánlati dokumentációt a Műszaki Csoport, vagy a megbízott szakértő bocsátja az ajánlattevők 

rendelkezésére. 

 

Az ajánlatkérő köteles a közbeszerzési dokumentumokat a gazdasági szereplők számára 

elektronikus úton, - a regisztrálási adatok megkérésének kivételével - korlátlanul és teljeskörűen, 

térítésmentesen hozzáférhetővé tenni az EKR rendszeren keresztül. 

 

6. Az ajánlatok benyújtása 

Az ajánlatokat, részvételi jelentkezéseket írásban és zártan, az ajánlati/részvételi felhívásban 

megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi, részvételi határidő 

lejártáig. 

 

A zárt borítékban beérkezett ajánlatokat, részvételi jelentkezéseket tilos felbontani a Bíráló 

Bizottság bontási ülése előtt.  

Az ajánlatok, részvételi jelentkezések személyesen történő benyújtása esetén a Műszaki Csoport 

kijelölt tagja vagy a megbízott szakértő átvételi elismervényt állít ki, mely tartalmazza az átadó, 

átvevő nevét, az ajánlat, részvételi jelentkezés átadás átvételének időpontját (év, hó, nap, óra, 

perc). 

 

A bármely módon érkezett ajánlatokat, részvételi jelentkezéseket az ajánlattételi, részvételi 

határidő lejártáig a megadott hivatali helyiségben (5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.), zárható 

helyen őrzi a Műszaki Csoport kijelölt tagja vagy a megbízott külső szakértő. 

 

7. Az ajánlatok felbontása 
Kbt. 68. §.  

68. § (1) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket tartalmazó iratok felbontását az ajánlattételi, illetve részvételi 

határidő lejártának időpontjában kell megkezdeni. 

(2) A nem elektronikusan benyújtott részvételi jelentkezés és ajánlat esetében, az ajánlatot és a részvételi jelentkezést 

egy példányban, írásban és zártan, az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban megadott címre közvetlenül 

vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártáig. Az ajánlatkérő előírhatja 

elektronikus másolati példányok benyújtását. 

(3) A nem elektronikusan benyújtott részvételi jelentkezések és ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az 

ajánlattevők (részvételre jelentkezők), valamint az általuk meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez 

támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői és személyek 

lehetnek jelen. E személyek a bontáson a felolvasólapba betekinthetnek. 

(4) Az ajánlatok felbontásakor ismertetni kell az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a 

főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek. Az ajánlatok 

bontásának megkezdése előtt ismertethető a rendelkezésére álló fedezet összege is. 

(5) A részvételi jelentkezések felbontásakor ismertetni kell a részvételre jelentkezők nevét, címét (székhelyét, 

lakóhelyét). 

(6) Az ajánlatok és részvételi jelentkezések felbontásáról és a (4)-(5) bekezdés szerinti adatok ismertetéséről az 

ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld az összes ajánlattevőnek, 

illetve részvételre jelentkezőnek. A határidő után beérkezett ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásáról szintén 
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jegyzőkönyvet kell felvenni, és azt az összes - beleértve az elkésett - ajánlattevőnek, illetve részvételre jelentkezőnek 

megküldeni. 

 

8. Az ajánlatok elbírálása 

A Bíráló Bizottság tagjai, illetve az eljárás lefolytatásával megbízott szakértő a beérkezett 

ajánlatokról az ajánlati felhívásban meghatározott szempontrendszer szerint írásos szakvéleményt 

készítenek, amely különösen az alábbiakat tartalmazza: 
 

69. § (1) Az ajánlatok és részvételi jelentkezések elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az 

ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 

jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

(2) Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlat vagy részvételi jelentkezés érvénytelen, és hogy van-e 

olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni. Az ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági 

követelmények, a kizáró okok és a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumok előzetes ellenőrzésére köteles az egységes 

európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot elfogadni, valamint minden egyéb tekintetben a részvételi 

jelentkezés és az ajánlat megfelelőségét ellenőrizni, szükség szerint a 71-72. § szerinti bírálati cselekményeket 

elvégezni. Az ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum szerinti nyilatkozattal egyidejűleg - több 

szakaszból álló eljárásban a részvételi szakaszban - ellenőrzi a nyilatkozatban feltüntetett, a (11) bekezdés szerint 

elérhető adatbázisok adatait is. 

 

(3) A (2) bekezdésben foglaltak alapján megfelelőnek talált ajánlatokat az ajánlatkérő az értékelési szempontok 

szerint értékeli. 

(4) Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő köteles az értékelési szempontokra 

figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívni a kizáró okok, az 

alkalmassági követelmények, valamint - adott esetben - a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok 

tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó 

szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. A gazdasági szereplő 

által ajánlatában, részvételi jelentkezésében az ajánlatkérő erre vonatkozó, e § szerinti felhívása nélkül benyújtott 

igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és elegendő azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, 

kizárólag azon ajánlattevők tekintetében bevonni a bírálatba, amely ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások 

benyújtására kívánt felhívni. Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem 

hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott 

igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy 

felvilágosítást kér. 

 

Az beérkezett ajánlatok Kbt. 69.§ szerinti értékelését a Bíráló Bizottság végzi. A legkedvezőbbnek 

tekinthető ajánlattevő Kbt. 69.§ (4) bekezdés szerinti felhívását az igazolások benyújtására a Bíráló 

Bizottság, illetve a megbízott külső szakértő végzi, illetve küldi meg. 

 

Az ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül köteles elbírálni, az elbírálást olyan 

időtartam alatt kell elvégeznie, hogy az ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az 

ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön.  
 

A bíráló bizottság határozatában megállapítja, hogy - az ajánlati felhívásban megfogalmazott 

értékelési szempontokat figyelembe véve - a legkedvezőbb ajánlattevő eleget tett-e maradéktalanul 

a Kbt. 69.§ (4) bekezdés szerinti felhívásnak, ajánlata érvényes és alkalmas-e. 

 

Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére az eljárást megindító felhívásban - 

több szakaszból álló eljárásban az ajánlattételi felhívásban - és a dokumentációban meghatározott 

feltételek alapján, valamint a meghatározott értékelési szempontok egyike szerint a legkedvezőbb 

érvényes ajánlatot tette.  

 

9. Döntés az eljárás eredményéről 
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Az Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzési eljárás eredményéről a Bíráló Bizottság, 

szakvéleményét figyelembe véve dönt.  

 

 

10. Tájékoztatás az ajánlatkérő döntéseiről 
79. § 

(1) Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt írásban tájékoztatni az eljárás vagy az eljárás 

részvételi szakaszának eredményéről, az eljárás eredménytelenségéről, az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező 

ajánlatának, illetve részvételi jelentkezésének érvénytelenné nyilvánításáról, valamely gazdasági szereplő kizárásáról, 

valamint ezek részletes indokáról, az erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három 

munkanapon belül. 

(2) Az ajánlatkérő az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban 

meghatározott minta szerint írásbeli összegezést köteles készíteni az ajánlatokról, illetve a részvételi jelentkezésekről. 

Az ajánlatkérő az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elbírálásának befejezésekor az (1) bekezdés szerinti 

tájékoztatást az írásbeli összegezésnek minden ajánlattevő, a részvételi szakasz lezárása esetén részvételre jelentkező 

részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton történő megküldésével teljesíti. 

(3) Az összegezést az Európai Bizottság, a Közbeszerzési Hatóság, a közbeszerzési eljárás ellenőrzésére feljogosított 

más szervezet vagy a Gazdasági Versenyhivatal kérésére meg kell küldeni. Az Európai Bizottság részére a 

közbeszerzésekért felelős miniszteren keresztül kell az összegezést megküldeni. 

 

37.§. (2) Az (1) bekezdés h)-i) pontja szerinti eljárás eredményéről szóló tájékoztatót az ajánlatkérő legkésőbb a 

szerződéskötést, ennek hiányában az eljárás eredménytelenné nyilvánításáról vagy a szerződés megkötésének 

megtagadásáról [131. § (9) bekezdés] szóló ajánlatkérői döntést követő tíz munkanapon belül köteles megküldeni 

közzétételre. A közbeszerzési eljárás e hirdetmény közzétételével zárul le. 

 

Az összegezés, az eljárás eredményéről szóló tájékoztató elkészítéséért, valamint az ajánlattevők 

és a jogszabályban előírt szervezetek részére történő megküldéséért a külső megbízott lebonyolító 

felelős, ha nincs megbízva ilyen személy, vagy szervezet, akkor az Előkészítő Csoport a felelős. 

 

11. Szerződéskötés 
131. § 

(1) Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes ajánlattevővel - közös ajánlattétel esetén a nyertes 

ajánlattevőkkel - kell írásban megkötni a közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és 

ajánlat tartalmának megfelelően. 

(2) A szerződésnek tartalmaznia kell - az eljárás során alkalmazott értékelési szempontra tekintettel - a nyertes ajánlat 

azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek. 

(3) Ha az ajánlatkérő lehetővé tette a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt, az egyes részek tekintetében 

nyertesekkel kell szerződést kötni. 

(4) Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az 

ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok 

elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. 

(5) A nyertes ajánlattevő és - a (4) bekezdés szerinti esetben - a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő 

ajánlati kötöttsége az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése 

napjától számított harminc - építési beruházás esetén hatvan - nappal meghosszabbodik. 

(6) Az ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség (5) bekezdés szerinti időtartama alatt köteles megkötni. Ha e 

törvény másként nem rendelkezik, nem köthető meg azonban a szerződés az írásbeli összegezés - ha az összegezés 

javítására kerül sor és az eljárás eredményességére, az ajánlat érvényességére vagy az értékelés eredményére 

vonatkozó adat módosul, a módosított összegezés - megküldése napját követő tíz napos időtartam lejártáig, a 115. § 

szerinti eljárás esetén az írásbeli összegezés megküldése napját követő öt napos időtartam lejártáig. 

(7) Ha jogorvoslati kérelmet [148. § (2) bekezdés] vagy kezdeményezést [152. §] nyújtanak be, a szerződést - a (3) 

bekezdés szerinti esetben a jogorvoslati eljárással érintett részre vonatkozó szerződést - az ügy érdemében hozott vagy 

a közbeszerzési ügy befejezését eredményező határozat meghozataláig nem lehet megkötni, kivéve, ha a 

Közbeszerzési Döntőbizottság a szerződés megkötését engedélyezi [156. § (4) bekezdés]. Ha időközben a nyertes 

ajánlattevő ajánlati kötöttsége lejárt, az ajánlatkérő akkor köthet vele szerződést, ha a nyertes ajánlattevő nyilatkozik, 

hogy ajánlatát fenntartja. 

(8) A (6) bekezdéstől eltérően az ott rögzített tíz-, illetve ötnapos időtartam letelte előtt is megköthető a szerződés, 
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a) ha a nyílt eljárásban, a hirdetménnyel induló, egy szakaszból álló koncessziós beszerzési eljárásban vagy a 117. § 

szerint lefolytatott, egy szakaszból álló eljárásban csak egy ajánlatot nyújtottak be; 

b) ha a meghívásos, a tárgyalásos eljárás, a versenypárbeszéd, az innovációs partnerség eljárása során, a dinamikus 

beszerzési rendszer alapján történő szerződéskötés érdekében, a hirdetménnyel induló, több szakaszból álló 

koncessziós beszerzési eljárásban vagy a 117. § szerint lefolytatott, több szakaszból álló eljárásban csak egy ajánlatot 

nyújtottak be, és ha az eljárásban volt érvénytelen részvételi jelentkezés vagy sor került kizárásra, az erre vonatkozó 

döntés ellen a jogorvoslat kezdeményezésének határideje az érintettek számára lejárt, vagy a döntést a Közbeszerzési 

Döntőbizottság jogszerűnek ítélte; 

c) ha a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást a 98. § (2) bekezdés e) pontja alapján indították; 

d) a keretmegállapodás alapján történő beszerzés esetében, kivéve, ha a közbeszerzés a verseny újranyitásával valósul 

meg, és ennek során több ajánlatot nyújtanak be; 

e) ha a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást a 98. § (2) bekezdés c)-d) pontja, (3) bekezdése vagy (4) bekezdés b)-d) 

pontja alapján, egyetlen ajánlattevő felhívásával a 98. § (5) bekezdése szerint vagy a hirdetmény nélküli koncessziós 

beszerzési eljárást a 128. § (1) bekezdése a) pontja alapján indították, és a 152. § (3) bekezdése szerinti határidőben a 

Közbeszerzési Hatóság elnöke nem élt a jogorvoslati eljárás megindításának jogával; 

f) ha a 115. § szerinti eljárásban csak egy ajánlatot nyújtottak be. 

(9) Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel szemben csak abban az esetben mentesül a szerződés megkötésének 

kötelezettsége alól, valamint a nyertes ajánlattevő az (5) bekezdésben meghatározott időtartam alatt akkor mentesül 

szerződéskötési kötelezettsége alól (szabadul ajánlati kötöttségétől), ha az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli 

összegezés megküldését követően beállott, ellenőrzési körén kívül eső és általa előre nem látható körülmény miatt a 

szerződés megkötésére vagy teljesítésére nem lenne képes, vagy ilyen körülmény miatt a szerződéstől való elállásnak 

vagy felmondásnak lenne helye. 

 

A szerződés tartalmára a Kbt. 132-134. §, a szerződés érvénytelenségére a Kbt. 137. §, a  szerződés 

teljesítésére a Kbt. 135-136. §, a szerződés módosítása a Kbt. 141. §. alkalmazandó. 

 

12. Elektronikus közbeszerzési eljárás 

 

Az ajánlatkérő nevében az elektronikus közbeszerzési rendszerben (továbbiakban: EKR) a Hivatal 

beruházási ügyintézője Csák Zsolt műszaki csoportvezető jogosult a regisztrációra. 

Az EKR-ben az ajánlatkérő nevében történő nyilatkozattételre, eljárási cselekmények 

gyakorlására, közbeszerzési eljárás lefolytatására a Hivatal beruházási ügyintézője Csák Zsolt 

műszaki csoportvezető, illetve külső közbeszerzési szakértő megbízása esetén –a szükséges 

jogosultságok hozzárendelésével, megadásával – a külső közbeszerzési szakértő jogosult. 

Az EKR-ben az ajánlatkérő eljárásához történő hozzárendelésről a polgármester jogosult dönteni, 

illetve a külső közbeszerzési szakértő megbízása esetén a közbeszerzési eljárás lefolytatására 

vonatkozó megbízást az EKR-ben az ajánlatkérő nevében történő teljes közreműködésre történő 

felhatalmazásnak kell tekinteni. 

A közbeszerzési eljárás EKR-ben történő lefolytatása esetén az előkészítés, bírálat és a  

döntéshozatal a fentiek szerint történik, viszont annak EKR-ben történő rögzítése, az EKR 

kezelése a Hivatal beruházási ügyintézője Csák Zsolt műszaki csoportvezető, illetve külső 

közbeszerzési szakértő megbízása esetén a külső közbeszerzési szakértő feladata. 

 

III.  

 

A KÖZBESZERZÉSEKKEL KAPCSOLATOS FELADAT ÉS HATÁSKÖRÖK, 

FELELŐSSÉGI REND 

 

1. A Képviselő-testület 

Mint az ajánlatkérő Önkormányzat nevében eljáró szervezet: 

- a Bíráló Bizottság véleménye alapján jóváhagyja az ajánlati/részvételi felhívás végleges 

szövegét, 
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- a Bíráló Bizottság szakvéleménye és döntési javaslata alapján dönt a nyertes ajánlattevő 

személyéről. 

 

A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság előterjesztését és döntési javaslatát rendes, vagy rendkívüli 

ülésén zárt tárgyalás keretében vitatja meg. A testület a döntését – az előterjesztett javaslat 

elfogadásával, módosításával, újra tárgyalásával - határozat formájában hozza meg név szerinti 

szavazással, melynek tartalmaznia kell: 

- az eljárás eredményének, eredménytelenségének megállapítását, indoklással együtt, 

- érvénytelen ajánlatok, kizárt ajánlattevők megállapítását indoklással együtt, 

- két szakaszú eljárásban az ajánlattételi felhívás tartalmát, 

- nyertes ajánlattevő nevét, székhelyét, ellenszolgáltatásának összegét, 

- az ajánlati felhívásban előírtaknak megfelelően az ajánlatok sorrendjét, 

- szerződéskötés időpontját, a szerződés aláírásáért felelős személyként a polgármestert és a 

jegyzőt. 

-  

A Képviselő-testület gyakorolja az ajánlatkérő jogait és kötelezettségeit a 200 millió forintot 

meghaladó közbeszerzései vonatkozásában. A 200 millió forintot meg nem haladó 

közbeszerzések vonatkozásában a hatáskörét átadja az illetékes Bizottságnak, ebben az esetben a 

Képviselő-testület szabályzat által meghatározott feladatait, kötelezettségeit az illetékes Bizottság 

látja el, jogait az illetékes Bizottság gyakorolja és az eljárást lezáró döntést az illetékes Bizottság 

hozza meg. 

 

2. Költségvetési szerv vezetője 

Az egyéb költségvetési szerv gyakorolja az ajánlatkérő jogait és kötelezettségeit a Képviselő-

testület döntési körébe nem tartozó árubeszerzés, szolgáltatás megrendelés vonatkozásában. 

Az intézményi építési beruházás vonatkozásában pedig akkor, ha nem az Önkormányzat az 

ajánlatkérő és az eljárást nem a Polgármesteri Hivatal bonyolítja le, vagyis ha az önálló beruházási 

jogkört a Képviselő-testület átadja a költségvetési szervezetnek. 

 

3. Az Önkormányzat által megbízott külső szervezet 
Amennyiben a beszerzés tárgya szerint érdekelt önkormányzati tulajdonú gazdálkodó szervezet 

ajánlattevőként részt kíván venni a közbeszerzési eljárásban és erről az eljárás megindítását 

megelőzően, az illetékes Bizottság felhívására nyilatkozik, úgy az ajánlatkérő nevében külső, az 

Önkormányzat által megbízott szervezet jár el. 

 

3. A Jegyző 

 

- összehangolja a közbeszerzések során a Polgármesteri Hivatal szakembereinek munkáját, 

- ellenőrzi az egyes közbeszerzési eljárási cselekmények szakszerű, határidőben történő 

végrehajtását. 

 

4. A Polgármesteri Hivatal Műszaki Csoportja, mint a közbeszerzés előkészítője 

 

Ha szükséges, a Műszaki Csoport kiegészül minimum 1 fővel, az adott közbeszerzés tárgyának 

leginkább megfelelő végzettségű szakemberrel, szakemberekkel. A szakértő(k) megbízásáról a 

polgármester dönt. 

 

A Műszaki Csoport készíti elő – szükség szerint külső megbízott szakértő, illetve szervezet 

bevonásával – a közbeszerzési eljárásokat. 
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A Műszaki Csoport feladata: 

- Elkészíti az Önkormányzat éves Közbeszerzési tervét, az éves statisztikai összegzést, ezek KBA-

ban, honlapon való közzétételéről gondoskodik, 

- részletesen megfogalmazza a beszerzési tárgy jellemzőit (pénzügyi, műszaki, piaci paraméterek 

alapján), 

- összeállítja a lehetséges ajánlattevők alkalmassági / alkalmatlansági ismérveit, 

- javaslatot tesz az egyes közbeszerzési eljárások megkezdésére, az eljárás fajtájának 

meghatározására, 

- aláírásra előkészíti a bíráló bizottság tagjainak összeférhetetlenségre és titoktartásra vonatkozó 

nyilatkozatait, 

- amennyiben külső, lebonyolító szervezet igénybevételére nem kerül sor, előkészíti, illetve 

véleményezi az ajánlati/részvételi felhívást és dokumentációt, 

- előkészíti és segíti a bíráló bizottság munkáját, vezeti jegyzőkönyvét, 

- az ajánlattevők, részvételre jelentkezők részére kötelezően megküldendő jegyzőkönyveket, 

összegzéseket, értesítéseket, tájékoztatásokat elkészíti, megküldi a Kbt.-ben foglalt határidők 

betartása mellett, kapcsolatot tart az ajánlattevőkkel, 

- átveszi a beérkezett ajánlatokat, részvételi jelentkezéseket, majd feldolgozásra, illetve értékelésre 

a Bíráló Bizottság elé terjeszti, 

- segíti az illetékes Bizottság munkáját, ügyviteli feladatait ellátja, a Bíráló Bizottság 

szakvéleményét és döntési javaslatát az ajánlatkérő nevében eljáró személy, szervezet elé terjeszti, 

megszövegezi az ajánlatkérői döntést, 

- gondoskodik az ajánlati/részvételi felhívások, tájékoztatók Közbeszerzési Értesítőben, és az 

Európai Unió hivatalos lapjában történő közzétételéről, 

- részt vesz a szerződés aláírásra való előkészítésében, 

- figyelemmel kíséri a szerződés teljesítését, ellátja az utógondozási feladatokat. 

- gondoskodik a Kbt.-ben meghatározott adatoknak, információknak, hirdetményeknek a KBA-

ban, Füzesgyarmat Város honlapján (www.Füzesgyarmat.hu), valamint a helyben szokásos módon 

való közzétételéről.  

 

5. A Bíráló Bizottság 

- tagjai részt vesznek az ajánlati/részvételi felhívás és dokumentáció előkészítésében, 

- tagjai részt vesznek az eljárási cselekményeken (ajánlatok bontása, bíráló bizottsági ülés, 

ajánlatok értékelése, bírálata stb.), 

- döntési javaslatot tesz az ajánlattevők esetleges kizárásáráról, az ajánlatok érvénytelenné 

nyilvánításáról, 

- értékeli az ajánlatokat és határozatba foglalja az eljárás eredményének meghatározására 

vonatkozó javaslatát. 

A Bíráló Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyhez mellékelni kell a tagok 

indoklással ellátott bírálati lapjait. Ennek mintáját a 1. számú melléklet tartalmazza.  

 

6. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

A közbeszerzési eljárással kapcsolatban a Kbt. 27. § (3) bekezdésében meghatározott esetekben a 

közbeszerzési eljárás lefolytatásába az ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság által vezetett 

névjegyzékben szereplő, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót köteles bevonni, 

figyelembe véve egyben a 25. §. szerinti követelményeket.  
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A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó tevékenysége körében aláírásával és az előzetes 

regisztráció során kapott lajstromszámát feltüntető pecséttel ellenjegyzi a közbeszerzési eljárás 

során keletkezett alábbi dokumentumokat: 

a) a közbeszerzési eljárást megindító felhívást és a közbeszerzési dokumentumokat; 

b) a bontási jegyzőkönyve(ke)t; jegyzőkönyveket 

c) az összegezést, összegzéseket. 

A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó az ellenjegyzésével igazolja a közbeszerzési 

eljárásban történő személyes részvételét, továbbá az eljárás alapjául szolgáló iratok személyes 

ellenőrzését, és felelősséget vállal az eljárás – közbeszerzési szempontú - szakszerűségéért és a 

közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályoknak való megfelelőségéért. 

 

Az EKR-ben lefolytatott eljárás esetén az ellenjegyzés az EKR-ben történik. 

 

A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó köteles a közbeszerzési szakértelmet biztosítani. 

A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, köteles a felelős akkreditált közbeszerzési 

szaktanácsadás körébe eső feladatok teljesítésében személyesen részt venni. A felelős akkreditált 

közbeszerzési szaktanácsadót tevékenységéért ellenszolgáltatás illeti meg. A független felelős 

akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó a tevékenysége körében okozott kár megtérítéséért a Ptk. 

szabályai szerint felel. (14/2016. (V.25.) MvM rendelet szerint) 

 

 

7. Megfelelő szakértelemmel rendelkező külső szakértő, lebonyolító bevonása 

Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás előkészítése és lefolytatása során köteles biztosítani a 

megfelelő szakértelemmel rendelkező személyek bevonását. 

 

Ha a Polgármesteri Hivatalban nem áll(nak) rendelkezésre a beszerzés tárgya szerint megfelelő 

szakértelemmel rendelkező személyek, úgy a Képviselő-testület döntése alapján külső szakértő 

bevonására kerülhet sor. Külső szakértő bevonása esetén törekedni kell arra, hogy a külső szakértő 

megfelelő referenciával és szakmai felelősségbiztosítással rendelkezzen. A külső szakértő a Ptk. 

rendelkezései szerint felelősséggel tartozik tevékenységéért. 

 

A külső, megbízott szakértő tevékenységét a Műszaki Csoport felügyeli. A lebonyolító, valamint a 

Műszaki Csoport között a munkamegosztás az alábbiak szerint alakul: 

 

A lebonyolító szervezet látja el az 5. pontban foglalt feladatokat az alábbiak kivételével: 

 

A Műszaki Csoport feladatkörébe tartoznak: 

- az éves közbeszerzési terv, az éves statisztikai összegzés elkészítése és az illetékes  

Bizottság , illetve a Képviselő-testület elé terjesztése, majd elfogadásuk esetén azok KBA-

ban, honlapon és helyben szokásos módon való közzététele, 

- a Bíráló Bizottság döntési javaslatát az ajánlatkérő nevében eljáró testület elé terjesztése, 

az ajánlatkérői döntés megszövegezése, 

- a beérkezett ajánlatok átvétele, majd feldolgozásra, értékelésre a Bíráló Bizottság elé 

terjesztése, 

- a nyertes ajánlattevővel megkötendő szerződés aláírása érdekében eljárás, 

- közbeszerzési eljárás írásban való dokumentálása, 

- a szerződés teljesítésének figyelemmel kísérése, utógondozási feladatok ellátása és szükség 

esetén a műszaki ellenőri teendők biztosítása. 
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- a Kbt.-ben meghatározott adatoknak, információknak, hirdetményeknek a KBA-ban, 

Füzesgyarmat Város honlapján (www.Füzesgyarmat.hu), valamint a helyben szokásos 

módon való közzététele. 

 

 

IV.  

 

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN AZ AJÁNLATKÉRŐ NEVÉBEN ELJÁRÓ ÉS AZ 

ELJÁRÁSBA BEVONT SZEMÉLYEKRE, SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ KÖZÖS 

SZABÁLYOK 

 
Kbt. 27.§. 

(3) A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok elkészítése, valamint az 

ajánlatok értékelése során és az eljárás más szakaszában az ajánlatkérő nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont 

személyeknek és szervezeteknek együttesen rendelkezniük kell a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai, közbeszerzési, 

jogi és pénzügyi szakértelemmel. A részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló, valamint 

árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén az uniós értékhatárt meghaladó, építési beruházás esetén az 

ötszázmillió forintot elérő értékű közbeszerzési eljárásba az ajánlatkérő köteles felelős akkreditált közbeszerzési 

szaktanácsadót bevonni. 

(4) Az ajánlatkérő a (3) bekezdésben meghatározott szakértelemmel együttesen rendelkező, legalább háromtagú 

bírálóbizottságot köteles létrehozni az ajánlatoknak - szükség esetén a hiánypótlás, felvilágosítás vagy indokolás [71-

72. §] megadását követő - e törvény szerinti elbírálására és értékelésére. A bírálóbizottság írásbeli szakvéleményt és 

döntési javaslatot készít az eljárást lezáró döntést meghozó személy vagy testület részére. A bírálóbizottsági munkáról 

jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek - amennyiben az ajánlatkérő alkalmaz ilyet - részét képezhetik a tagok 

indokolással ellátott bírálati lapjai. 

(5) Az ajánlatkérő nevében az eljárást lezáró döntést meghozó személy nem lehet a bírálóbizottság tagja. Testületi 

döntéshozatal esetén a döntéshozó kizárólag tanácskozási joggal rendelkező személyt delegálhat a bírálóbizottságba. 

Testületi döntéshozatal esetében név szerinti szavazást kell alkalmazni. 

 

Összeférhetetlenség  
Kbt. 25. §  

(1) Az ajánlatkérő köteles minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy elkerülje az 

összeférhetetlenséget és a verseny tisztaságának sérelmét eredményező helyzetek kialakulását. 

(2) Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az ajánlatkérő nevében olyan 

személy vagy szervezet - ide értve a közbeszerzési szolgáltatót, valamint az általa foglalkoztatottakat is -, amely 

funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlására bármely okból, így különösen gazdasági vagy más érdek vagy az 

eljárásban részt vevő gazdasági szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem képes. 

(3) Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként, alvállalkozóként 

vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként 

a) az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy 

szervezet, 

b) az a szervezet, amelynek 

ba) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját, 

bb) tulajdonosát, 

bc) a ba)-bb) pont szerinti személy közös háztartásban élő hozzátartozóját az ajánlatkérő az eljárással vagy annak 

előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevonta, 

ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti. 

(4) A (3) bekezdésben foglaltak mellett - a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével - összeférhetetlen és 

nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság 

igazolásában részt vevő szervezetként 

a) a köztársasági elnök, 

b) az Országgyűlés elnöke, alelnöke, 

c) a Kormány tagja, 

d) a Kúria elnöke, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, 

e) a legfőbb ügyész, 

f) az Alkotmánybíróság elnöke, 

http://www.füzesgyarmat.hu/
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g) az Állami Számvevőszék elnöke, 

h) a Közbeszerzési Hatóság, az Egyenlő Bánásmód Hatóság, a Gazdasági Versenyhivatal, a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság, a Nemzeti Választási Iroda, a Központi Statisztikai Hivatal, az Országos Atomenergia 

Hivatal, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és 

Innovációs Hivatal, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 

vezetője, vagy 

i) a Magyar Nemzeti Bank elnöke 

j)   

k)   

l)   

m)   

tulajdonában, vagy az a)-i) pont szerinti személlyel közös háztartásban élő hozzátartozója tulajdonában álló szervezet. 

(5) Az ajánlatkérő köteles felhívni az eljárás előkészítésébe bevont személy vagy szervezet figyelmét arra, ha a (3)-(4) 

bekezdés alapján - különösen az általa megszerzett többlet-információkra tekintettel - a közbeszerzési eljárásban 

történő részvétele összeférhetetlenséget eredményezne. 

(6) Az ajánlatkérő nevében eljáró és az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos 

tevékenységbe bevont személy vagy szervezet írásban köteles nyilatkozni arról, hogy vele szemben fennáll-e az e § 

szerinti összeférhetetlenség. 

személy (szervezet) részvétele az eljárásban, 

a) akitől, illetve amelytől az ajánlatkérő az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet-, piacfelmérés, illetve a 

közbeszerzés becsült értékének felmérése érdekében a közbeszerzés megkezdése időpontjának megjelölése nélkül, 

kizárólag a felmérés érdekében szükséges adatokat közölve kért tájékoztatást, 

b) aki, illetve amely az ajánlatkérő által folytatott előzetes piaci konzultációban [28. § (4) bekezdés] vett részt, 

c) akitől, illetve amelytől az ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény (pályázat) benyújtásához szükséges árajánlatot 

kapott, 

feltéve, hogy az a), b) vagy a c) pont alkalmazása kapcsán az ajánlatkérő nem közölt vele a közbeszerzési eljárás során 

az összes ajánlattevő vagy részvételre jelentkező részére rendelkezésre bocsátott adatok körét meghaladó információt. 

(8) Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az eljárásból e § alapján csak akkor zárható ki, ha közbeszerzési 

eljárásban részt vevő gazdasági szereplők esélyegyenlősége más módon nem biztosítható. A kizárást megelőzően az 

ajánlatkérő - hiánypótlás vagy felvilágosítás kérés útján - köteles biztosítani annak lehetőségét, hogy az érintett 

gazdasági szereplő bizonyítsa, hogy a közbeszerzési eljárás előkészítésében való részvétele az esélyegyenlőséget és a 

verseny tisztaságát nem sérti, vagy az összeférhetetlenségi helyzetet más módon elhárítsa. Az összeférhetetlenségi 

helyzet elhárítása érdekében a gazdasági szereplő által tett intézkedéseket az ajánlatkérő köteles az ajánlatok 

(részvételi jelentkezések) elbírálásáról szóló összegezésben ismertetni. 

Az eljárásban résztvevőknek írásban titoktartási nyilatkozatot kell tenniük, hogy a közbeszerzési 

eljárással összefüggésben tudomásukra jutott információt, üzleti titkot bizalmasan kezelik, azt 

harmadik személynek nem adják ki.  

 

Az összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatot a 2. számú melléklet tartalmazza. 

 

 

V.  

 

NEMZETI ELJÁRÁSREND SZERINTI BESZERZÉSEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 

 

E rész szerint kell eljárni az ajánlatkérőknek az uniós értékhatárt el nem érő és egyben a nemzeti 

értékhatárokat elérő értékű közbeszerzések megvalósításakor, valamint szolgáltatási koncesszió 

beszerzése esetében. E rész szerinti eljárás alkalmazható továbbá olyan esetben, amelyre e törvény 

III. Fejezete azt lehetővé teszi. 

 

Az alkalmazandó eljárási szabályok 

 
112. § (1) Az ajánlatkérő az e rész hatálya alá tartozó közbeszerzés megvalósításakor választása szerint 

a) a 117. §-ban meghatározott módon szabadon kialakított eljárást folytat le, vagy 

b) e törvény Második Részében meghatározott szabályok szerint jár el a 113-116. §-ban foglalt eltérésekkel. 
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(2) Az (1) bekezdés b) pontjában foglalt esetben - a 22-24. §-ban foglalt szempontok megfelelő alkalmazásával - a 

törvény Második Részét a 21. § (4) bekezdése szerinti külön jogszabálynak is megfelelően kell alkalmazni. 

 

113. § (1) Az ajánlatkérő a nyílt, a meghívásos és a tárgyalásos eljárást megindító felhívást nem hirdetmény útján teszi 

közzé. Az ajánlatkérő az eljárás megindításának napját legalább öt munkanappal megelőzően, de legfeljebb tizenkét 

hónapon belül köteles a Közbeszerzési Hatóság által elérhetővé tett elektronikus úton és módon a megindítandó 

eljárásról szóló összefoglaló tájékoztatást küldeni a Közbeszerzési Hatóságnak, amelyet a Közbeszerzési Hatóság a 

megküldést követően egy munkanapon belül a honlapján közzétesz. Az ajánlatkérő az összefoglaló tájékoztatással 

egyidejűleg köteles megküldeni a Közbeszerzési Hatóság részére azon, legalább három gazdasági szereplő nevét és 

címét, amelyeknek az eljárást megindító felhívást saját kezdeményezésére meg fogja küldeni. Az összefoglaló 

tájékoztatásban konkrétan meg kell jelölni az ajánlatkérő nevét és címét, az érdeklődés jelzésére szolgáló 

elérhetőséget, a szerződés tárgyát, a beszerzés mennyiségét vagy a teljesítés nagyságrendjét meghatározó más adatot, a 

szerződés időtartamát vagy a teljesítés határidejét, a teljesítés helyét, a 114. § (11) bekezdése szerinti fenntartást, 

valamint a gazdasági szereplőknek szóló arra vonatkozó felhívást, hogy érdeklődésüket az eljárás iránt az 

ajánlatkérőnél jelezzék az ajánlatkérő által az összefoglaló tájékoztatásban meghatározott időpontig, amely nem lehet 

az összefoglaló tájékoztatás megküldését követő ötödik munkanapnál korábbi. A 75. § (6) bekezdését úgy kell 

alkalmazni, hogy az eljárást megindító felhívás helyett az összefoglaló tájékoztatásban kell a 75. § (2) bekezdés e) 

pontjának alkalmazására vonatkozó információt megadni. Az összefoglaló tájékoztatás további adataira és részletes 

adattartalmára vonatkozó rendelkezéseket külön jogszabály tartalmazza. 

A közbeszerzés tárgyára vonatkozó adatokat az összefoglaló tájékoztatásban úgy kell megadni, hogy annak alapján a 

gazdasági szereplők meg tudják ítélni, hogy az eljárás iránti érdeklődésüket kívánják-e az ajánlatkérőnél jelezni. Az 

érdeklődés jelzésére a 41. § azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy az elektronikus úton tett nyilatkozatot a gazdasági 

szereplőknek nem szükséges elektronikus aláírással ellátni. A tájékoztatás tartalma a közzétételét követően nem 

módosítható. Ha az ajánlatkérő nem vagy nem a tájékoztatásban szereplő adatoknak megfelelően kívánja az eljárást 

megindítani, abban az esetben a tájékoztatás visszavonásáról legkésőbb a megküldésétől számított tizenkét hónapon 

belül köteles értesíteni a Közbeszerzési Hatóság által elérhetővé tett elektronikus úton és módon a Közbeszerzési 

Hatóságot, valamint írásban azokat a gazdasági szereplőket, akik addig az ajánlatkérőnél az eljárás iránt 

érdeklődésüket jelezték. A Közbeszerzési Hatóság a visszavonás tényét az értesítést követően egy munkanapon belül a 

honlapján közzéteszi. 

(2) Az ajánlatkérő köteles legalább három - a Közbeszerzési Hatóság felé előzetesen megjelölt - gazdasági 

szereplőnek megküldeni az eljárást megindító felhívást, valamint rajtuk kívül mindazoknak a gazdasági szereplőknek 

is, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték. Az eljárást megindító felhívást a gazdasági szereplők 

részére egyidejűleg, közvetlenül írásban kell megküldeni legkésőbb az összefoglaló tájékoztatás megküldésétől 

számított tizenkét hónapon belül. Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat legkésőbb a felhívás 

megküldésének napján az 57. § rendelkezéseinek megfelelően rendelkezésre bocsátja. Az eljárásban kizárólag azok a 

gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, illetve nyújthatnak be részvételre jelentkezést, amelyeknek az ajánlatkérő az 

eljárást megindító felhívást megküldte. Bármely gazdasági szereplő, amelynek az ajánlatkérő az eljárást megindító 

felhívást megküldte, jogosult közösen ajánlatot tenni, illetve közösen részvételi jelentkezést benyújtani olyan 

gazdasági szereplővel is, amelynek az ajánlatkérő nem küldött eljárást megindító felhívást. Az ajánlatkérő az 

ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések bontásakor ismerteti, hogy mely gazdasági szereplőknek küldte meg saját 

kezdeményezésére az eljárást megindító felhívást. 

 (3) A (2) bekezdés alkalmazása során a gazdasági szereplők kiválasztásakor az egyenlő bánásmód elvének 

megfelelően és lehetőség szerint a mikro-, kis- vagy középvállalkozások részvételét biztosítva kell eljárni. A kis-és 

középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. § (4) bekezdésében foglalt 

korlátozó rendelkezés ennek megítélésekor nem alkalmazandó. 

 

A Képviselő-testület a Kbt. 113.§. (1)-(2) bekezdés feltételeinek fennállása esetén - Gazdálkodási 

és Ellenőrzési Bizottság javaslata alapján - dönt a meghívandó ajánlattevők köréről. 

 

115. § (1) Ha az építési beruházás becsült értéke nem éri el a háromszázmillió forintot, az ajánlatkérő - választása 

szerint - a közbeszerzési eljárást lefolytathatja a nyílt vagy a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás nemzeti 

eljárásrendben irányadó szabályainak a jelen §-ban foglalt eltérésekkel történő alkalmazásával is, kivéve ha a 

beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott és Magyarország országhatárán átnyúló projekttel kapcsolatos. Az 

ajánlatkérő akkor alkalmazhatja az e § szerinti eljárást, ha a tisztességes verseny biztosításához e törvény által 

megkövetelt, megfelelő számú alkalmas gazdasági szereplőről van tudomása. Az ajánlatkérő az e bekezdés szerinti 

értékhatárt el nem érő értékű beszerzését is megvalósíthatja a 112. § (1) bekezdés a) pontja szerint hirdetménnyel, 
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vagy a 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti szabályoknak megfelelően összefoglaló tájékoztatással vagy 

hirdetménnyel meghirdetett közbeszerzési eljárás útján. A nyílt eljárás szabályainak alkalmazása esetén a (2)-(4) és 

(6)-(7) bekezdésben foglaltak, a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás szabályainak alkalmazása esetén az (5)-(7) 

bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni. 

(2) Az ajánlatkérő köteles biztosítani a versenyt, és az eljárást megindító felhívás közzététele helyett legalább öt 

gazdasági szereplőnek egyidejűleg, közvetlenül írásban ajánlattételi felhívást küldeni. Az ajánlatkérő az eljárásban 

nem köteles alkalmassági követelményt előírni. Az ajánlatkérő csak a teljesítésre képes, szakmailag megbízható 

gazdasági szereplőknek küldhet ajánlattételi felhívást. Az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők 

kiválasztásakor diszkriminációmentesen, az egyenlő bánásmód elvének megfelelően és lehetőség szerint a mikro-, kis- 

vagy középvállalkozások részvételét biztosítva kell eljárni. Az ajánlatkérő a különböző eljárásokban ajánlattételre 

felhívni kívánt gazdasági szereplők személyét lehetőség szerint változtatja. A 80. § (5) bekezdésében előírt tíz napos 

időtartam helyett öt napos időtartam alkalmazandó. A 113. § nem alkalmazandó. 

(3) Az ajánlattételi határidő nyílt eljárásban irányadó minimális időtartamára vonatkozó előírás nem alkalmazandó. Az 

ajánlattételi határidő, az ajánlattételi felhívás vagy a közbeszerzési dokumentumok módosításáról, valamint az 

ajánlattételi felhívás visszavonásáról nem kell hirdetményt közzétenni, hanem az eredeti ajánlattételi határidő lejárta 

előtt közvetlenül, egyidejűleg írásban kell tájékoztatni azokat a gazdasági szereplőket, amelyeknek az ajánlatkérő az 

ajánlattételi felhívást megküldte. 

(4) Az eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott 

gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen 

ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást. 

(5) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás szabályainak alkalmazása esetén a (2) bekezdés megfelelően 

alkalmazandó. A 103. § (1)-(2) bekezdése, (4) és (6) bekezdése nem alkalmazandó. 

(6) A 71. § azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy az ajánlatkérő - anélkül, hogy ezt a közbeszerzési 

dokumentumokban külön jelezte volna - nem köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha egy hiánypótlás keretében 

benyújtott dokumentumra vagy hiánypótlás keretében újonnan megnevezett gazdasági szereplőre tekintettel lenne 

szükséges az újabb hiánypótlás. 

(7) Az ajánlatkérő köteles honlapján és a Közbeszerzési Adatbázisban - az eljárás megindításával egyidejűleg - 

nyilvánosan közzétenni az eljárást megindító felhívást, a közbeszerzési dokumentumokat, majd - az ajánlatok bontását 

követően haladéktalanul - az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők nevét és címét, valamint az ajánlatok 

bontásáról készült jegyzőkönyvet. 

 

A Képviselő-testület a Kbt. 115.§. (1) bekezdés feltételeinek fennállása esetén – az illetékes 

Bizottság javaslata alapján - dönt a meghívandó ajánlattevők köréről. 

 

VI. 

 

A KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁROKAT EL NEM ÉRŐ BESZERZÉSEKRE 

VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 

 

1. E fejezet rendelkezéseit kell alkalmazni a hatályos Közbeszerzési törvény szerinti nemzeti 

értékhatárokat el nem érő, de nettó 3.000.000,- Ft feletti értékű beszerzések vonatkozásában. 

 

2. Az ajánlatkérő Önkormányzat nevében eljáró szerv az illetékes Bizottság. 

 

3. Az 1. pontban hivatkozott beszerzések esetén az illetékes Bizottság hoz döntést arról, hogy a 

beszerzésekre vonatkozóan közbeszerzési eljárást folytat le, vagy - legalább három ajánlat 

bekérésével – árajánlatkérést végez. Amennyiben közbeszerzési eljárást folytat le a Bizottság, 

akkor a jelen szabályzat rendelkezéseit kell figyelembe venni. Árajánlatkérés esetén az illetékes 

Bizottság döntése alapján kerülnek meghatározásra az árajánlatkérés feltételei. 

 

4. Az árajánlatkérés előkészítését és lebonyolítását, a Műszaki Csoport végzi. 
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5. Az árajánlatkérésre felkért ajánlattevők listájának jóváhagyását az illetékes Bizottság, az 

ajánlatok értékelését a Bíráló Bizottság végzi. 

 

 

VII. 

 

 EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKRE VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOK 

 

Az egyéb költségvetési szervek a hatáskörükbe tartozó közbeszerzési eljárásaikat maguk folytatják 

le, a költségvetési szerv vezetőjének felelőssége mellett. 

 

Az egyéb költségvetési szerv vezetőjének felhívására benyújtandó ajánlatok esetében az 

ajánlati/részvételi felhívás, valamint a dokumentáció elkészítésére, az ajánlati/részvételi felhívás 

jóváhagyására, közzétételére a költségvetési szerv vezetője legalább háromtagú előkészítő 

munkacsoportot hoz létre. A munkacsoport munkájában a Bíráló Bizottság tagja is részt vesz. E 

tag személyéről a Képviselő-testület dönt. 

 

A költségvetési szerv vezetője által létrehozott előkészítő munkacsoport és a Bíráló Bizottság 

működésére az e szabályzatban foglaltakat kell megfelelő eltérésekkel alkalmazni. 

 

 

VIII. 

KÖRNYZETBARÁT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS ÉRVÉNYESÍTÉSE 

 

Az Európai Unió jelenlegi definíciója szerint zöld közbeszerzésnek nevezzük az olyan 

közbeszerzést, amelynek során a beszerző közintézmények a beszerzési folyamat minden 

szakaszában figyelembe veszik a környezetvédelem szempontjait, és az életciklusuk során a 

környezetre a lehető legkisebb hatást gyakorló megoldások keresésével és előnyben részesítésével 

ösztönzik a környezetbarát technológiák terjedését és a környezetbarát termékek előállítását. 

Az a technológia tekinthető környezetbarátnak, amely a környezeti terhelés elkerülését vagy 

csökkentését szolgálja egy adott termék vagy tevékenység életciklusának bármely szakaszában. 

A környezetbarát közbeszerzés alkalmasságának szükségessége valamennyi önkormányzati 

beszerzés esetén megvizsgálandó. 

 

Környezetbarát beszerzési elvek alkalmazása a beszerzési eljárás során 

 

1.Előkészítés: 

 

Meg kell vizsgálni, hogy a beszerzést lebonyolító Füzesgyarmat Város Önkormányzata hozzá tud-

e jutni azokhoz a tudományos és környezetvédelmi adatokhoz, amelyek az adott termékkel 

kapcsolatos kritériumok meghatározásához szükségesek. Meg kell vizsgálni továbbá, hogy 

léteznek-e zöldebb termékek a piacon, megfelelnek-e azok a követelményeknek, és megengedheti-

e azokat magának Füzesgyarmat Város Önkormányzata. 

 

Ezekre az adatokra kell alapozni, hogy a kívánt technikai alkalmazás minőségi paraméterei 

kifejezésre kerüljenek az ajánlattételi felhívásban. 

 

A beszerzés lebonyolítása előtt piacelemzést kell elvégezni. Az elemzésnek ki kell térni többek 

között a következőkre: 
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- piacban lévő potenciál felmérése, 

- általános megoldások felkutatása, 

- környezetbarát alternatíváknak keresése, 

- rendelkezésre álló lehetőségek általános árszínvonalának vizsgálata, 

- a kezelt hulladék mennyisége, 

- az anyagok káros hatása, 

- az újrafelhasználható anyagok mennyisége, 

- beszerezni kívánt termék tartóssága, 

- hulladékkeletkezés minimalizálása, 

- a szennyező anyagok környezetbe jutásának elkerülése, 

- az üzemanyagköltségek csökkentése, 

- természetes élőhelyek megbolygatásának minimalizálása. 

 

Környezetvédelmi projektek esetén környezeti hatástanulmányt kell készíteni.  

 

2. A beszerzés tárgyának meghatározása: 

 

Környezetvédelmi megfontolásokból a teljesítményalapú meghatározást kell használni, hiszen 

ebben az esetben a szerződéskötő hatóságnak nem kell precízen kikötnie valamennyi jellemzőt, 

amellyel a terméknek/szolgáltatásnak/építési beruházásnak rendelkeznie kell, csak az elérendő 

hatását. 

 

A 2004/17/EK és 2004/18/EK közbeszerzési irányelvek szerint Füzesgyarmat Város 

Önkormányzata jogosult a választásra a műszaki normákon alapuló előírások, illetve a 

teljesítésalapú követelmények között. A teljesítményalapú megközelítés alkalmazásakor nem 

szükséges részletesen kifejteni a műszaki előírásokat. A teljesítésalapú előírások 

meghatározásakor azonban körültekintőnek kell lenni, világosan kell megfogalmazni az 

előírásokat ahhoz, hogy megfelelő és indokolható értékelést lehessen készíteni. 

 

3. A környezetgazdálkodási rendszerek alkalmazása a beszerzési döntés meghozatala során: 

 

A 2004/17/EK és a 2004/18/EK közbeszerzési irányelvek lehetővé teszik az önkormányzat 

számára, hogy indokolt esetben felkérjék az ajánlattevőket, hogy igazolják a szerződés által előírt 

technikai alkalmasságukat az építési beruházásra, illetve szolgáltatásra irányuló közbeszerzési 

szerződésekkel összefüggő meghatározott környezetvédelmi vezetési intézkedések megtételére. 

 

A 2004/17/EK és a 2004/18/EK irányelvek kimondottan elismerik, hogy az EMAS tanúsítványok 

(amennyiben relevánsak) alkalmasak a cégeknek ezen környezetvédelmi vezetési intézkedések 

teljesítésére való technikai alkalmasságának bizonyítására.  

 

Az önkormányzatnak el kell ismernie azonban a megfelelő tanúsítványokat is, amelyeket olyan 

szervek állítanak ki, amelyek megfelelnek a közösségi jognak vagy a releváns, a tanúsítással 

kapcsolatos európai, illetve nemzetközi környezetgazdálkodási normáknak.  

 

A különféle kritériumokat, amelyek alapján kiválasztásra kerül a gazdaságilag legelőnyösebb 

ajánlat, olyan módon kell megfogalmazni, hogy: 

- kapcsolódjanak a megszerzendő szerződés tárgyához (amint az a technikai előírásokban 

meghatározott); 
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- tegyék lehetővé az ajánlatok gazdasági és minőségi feltételek alapján egységben történő 

értékelését annak érdekében, hogy az értékarányosan legkedvezőbb ajánlat legyen 

meghatározható.  

 

4. A szerződés odaítélése: 

 

A szerződés odaítélésénél kell alkalmazni a lehetséges környezetvédelmi elbírálási feltételeket, 

amennyiben azok a szerződés tárgyához kapcsolódnak, egyértelműen fel vannak tüntetve az 

ajánlati felhívásban és a pályázati dokumentációban és megfelelnek az EU-jogszabályok 

alapelveinek. 

 

A szerződés odaítélése a „gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatnak” elvét kell alkalmazni, amely 

során legalább két alkritériumot kell figyelembe venni a következők közül:  

- minőség, 

- ár,  

- műszaki megfelelőség,  

- esztétikai és funkcionális jellemzők,  

- környezetvédelmi jellemzők,  

- üzemeltetési költségek, 

- költséghatékonyság,  

- ügyfélszolgálat,  

- technikai segítségnyújtás,  

- szállítás időpontját és időtartama,  

- teljesítés ideje. 

 

A 2004/17/EK és 2004/18/EK közbeszerzési irányelvek alapján valamennyi odaítélési 

kritériumnak négy feltételnek kell megfelelnie:  

1. Az odaítélési feltételeknek kapcsolódniuk kell a szerződés tárgyához 

2. Az odaítélési kritériumoknak speciálisnak és objektíven számszerűsíthetőnek kell 

lenniük 

3. Az elbírálási feltételeknek korábban meghirdetetteknek kell lenniük 

4. Az odaítélési feltételek a közösségi jogszabályok tiszteletben tartásával kell, hogy 

készüljenek. 

 

 

IX. 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

 

1. A Szerződés: 

A közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződés aláírására az ajánlatkérő nevében a 

polgármester és a jegyző, intézményi beszerzés esetén az intézményvezető, a gazdasági vezető 

ellenjegyzése mellett jogosult. 

 

A Képviselő-testület döntése alapján megkötött szerződést a felek csak a közbeszerzési törvényben 

meghatározott feltételek esetén módosíthatják vagy mondhatják fel. A megkötött szerződésekre 

egyebekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. 
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2. Jelen szabályzatban rendezett beszerzési eljárások belső ellenőrzésére, esetenként célvizsgálatok 

lefolytatására a Jegyző jogosult ellenőrző személyt (személyeket) megbízni. 

 

X. 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

Jelen Közbeszerzési Szabályzat 2018. október 25. napján lép hatályba, rendelkezéseit a 

hatálybalépését követően felmerült közbeszerzések, árajánlatkérések esetében kell alkalmazni. 

 

Jelen Közbeszerzési Szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg Füzesgyarmat Város 

Önkormányzatának korábbi Közbeszerzési Szabályzata hatályát veszti. 

 

Füzesgyarmat, 2018. október …. 

 

 

 

  Bere Károly                     dr. Blága János 

polgármester             jegyző 
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1. számú melléklet 

 

 

BÍRÁLATI LAP 

 

 

A beszerzés tárgya: 

 

A bíráló bizottsági tag neve: 

 

A bíráló bizottsági tag döntési javaslata az ajánlatok elbírálásáról készült értékelési táblázat 

alapján: 

 

 

 

 

 

Indoklása: 

 

 

 

 

 

 

 

 

A bíráló bizottsági tag aláírása 
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2. számú melléklet 

 

Ö S S Z E F É R H E T E T L E N S É G I 

É S   T I T O K T A R T Á S I    N Y I L A T K O Z A T 

 

 

 

Alulírott ………………………………….. mint Füzesgyarmat Város Önkormányzata (székhely: 

5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.) ajánlatkérő által megindított közbeszerzési eljárásba bevont 

személy kijelentem, hogy velem szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

25.§-ban foglalt kizáró körülmények, összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn. 

 

Egyúttal kijelentem, hogy a közbeszerzési eljárás során tudomásomra jutott üzleti titkot 

megőrzöm, azt harmadik személynek, szervezetnek nem adom ki. 

 

Kötelezettséget vállalok arra, hogy a Bírálóbizottság munkáját és a döntéshozó döntésének 

előkészítését lelkiismeretesen, a szakmai tudásomnak megfelelően segítem. 

Jelen nyilatkozatot Füzesgyarmat Város Önkormányzata által …………………………………….. 

tárgyban lefolytatandó közbeszerzési eljárással kapcsolatban teszem. 

 

 

Kelt: ……………………. 

 

 

 

 

 ...........................................................………….. 

 aláírás 
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1. számú függelék 

 

Az irányadó közbeszerzési értékhatárok  

 

 

 

A Közbeszerzési Hatóság Elnökének aktuális tájékozatója szerint. 
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2. számú függelék 

KIVONAT  

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényből 

 

A közbeszerzés tárgya alá nem tartozó kivételek 

 

 

Uniós értékhatárokat elérő értékű közbeszerzések esetén a kivételek 

 

9. § (1) E törvényt nem kell alkalmazni 

a) a külön törvényben meghatározott védelmi és biztonsági tárgyú beszerzésekre azzal, hogy e 

beszerzésekre a külön törvényben meghatározott szabályok alkalmazandók, valamint ha a 

beszerzés a külön törvény alkalmazása alól is kivételt képez és a b) pont ba) alpontjának megfelelő 

kivételi esetben az Országgyűlés illetékes bizottsága külön jogszabályban meghatározott 

feltételeknek megfelelő kezdeményezés alapján hozott előzetes döntésében a külön törvény 

alkalmazása alól felmentést adott, 

b) az a) pont alá nem tartozó 

ba) azon beszerzésekre, amelyek esetében a közbeszerzési szabályok alkalmazása olyan 

információk átadására kötelezné Magyarországot, amelyek felfedése ellentétes az állam 

biztonságához fűződő alapvető érdekeivel, 

bb) olyan beszerzésekre, amelyek esetében Magyarország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági 

érdekei, a minősített adatok védelme vagy a szükséges különleges biztonsági intézkedések a 

közbeszerzési eljárásban előírható biztonsági intézkedésekkel nem garantálhatóak, 

és amelyek megrendelésére az Országgyűlés illetékes bizottsága külön jogszabályban 

meghatározott feltételeknek megfelelő kezdeményezés alapján hozott előzetes döntésében e 

törvény alkalmazása alól felmentést adott; 

c) nemzetközi megállapodásban vagy nemzetközi egyezményben meghatározott külön eljárás 

szerint történő beszerzésre, ha az Európai Unión kívüli állammal az Európai Unió Működéséről 

szóló Szerződésnek (a továbbiakban: EUMSZ) megfelelően kötött nemzetközi megállapodás vagy 

nemzetközi egyezmény projekt közös megvalósításával vagy hasznosításával összefüggő 

beszerzésre vonatkozik, azzal, hogy a nemzetközi megállapodás vagy nemzetközi egyezmény 

megkötéséről az Európai Bizottságot tájékoztatni kell; 

d) csapatok (katonai erők) állomásoztatására, átvonulására, alkalmazására - ideértve a 

hadműveleti területre kihelyezésre (áthelyezésre), visszahelyezésre kerülő egységek esetében a 

kihelyezés (áthelyezés), visszahelyezés megvalósításával összefüggő beszerzéseket is - vonatkozó 

nemzetközi megállapodásban vagy nemzetközi egyezményben meghatározott külön eljárás szerint 

történő beszerzésre; 

e) ha az ajánlatkérő - nemzetközi jogi kötelezettség alapján - nemzetközi szervezet által előírt 

külön eljárás szerint köteles a beszerzést megvalósítani; 

f) nemzetközi szervezet vagy nemzetközi finanszírozó intézmény által meghatározott külön 

eljárás szerinti beszerzésre, ha a beszerzést teljes mértékben az adott szervezet vagy intézmény 

finanszírozza, vagy abban az esetben, ha a beszerzést legnagyobb arányban az adott szervezet 

vagy intézmény finanszírozza, és a felek e törvénytől eltérő közbeszerzési szabályok 

alkalmazásában állapodnak meg; 
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g) olyan beszerzésre, amelynek kizárólagos rendeltetése, hogy az ajánlatkérő számára lehetővé 

tegye nyilvános elektronikus hírközlő hálózat rendelkezésre bocsátását vagy hasznosítását, illetve 

a nyilvánosság irányában egy vagy több elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtását; 

h) az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérő szervezet olyan jogi személlyel kötött 

szerződésére, amely felett az ajánlatkérő a saját szervezeti egységei felettihez hasonló kontrollt 

gyakorol, döntő befolyással rendelkezik annak stratégiai céljai meghatározásában és működésével 

kapcsolatos jelentős döntéseinek meghozatalában, valamint amelyben közvetlen magántőke-

részesedés nincsen, és amely éves nettó árbevételének több mint 80%-a a kontrollt gyakorló 

ajánlatkérővel vagy az ajánlatkérő által e pont szerint kontrollált más jogi személlyel kötött vagy 

kötendő szerződések teljesítéséből származik; 

i) az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérő szervezet olyan jogi személlyel kötött 

szerződésére, amely felett az ajánlatkérő más ajánlatkérőkkel közösen a saját szervezeti egységei 

felettihez hasonló kontrollt gyakorol, az ajánlatkérők közösen döntő befolyással rendelkeznek 

annak stratégiai céljai meghatározásában és működésével kapcsolatos jelentős döntéseinek 

meghozatalában, valamint amelyben közvetlen magántőke-részesedés nincsen, és amely éves nettó 

árbevételének több mint 80%-a a kontrollt gyakorló ajánlatkérővel (ajánlatkérőkkel) vagy az 

ajánlatkérő által e pont szerint kontrollált más jogi személlyel kötött vagy kötendő szerződések 

teljesítéséből származik; 

j) az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérő szervezet másik ajánlatkérővel vagy 

ajánlatkérőkkel kötött szerződésére, amelynek célja közfeladatok teljesítésére, illetve 

közszolgáltatások nyújtására vagy közös közérdekű célok megvalósítására irányuló 

együttműködés kialakítása az ajánlatkérők között, ahol az ajánlatkérők együttműködéssel érintett 

tevékenységből származó éves nettó árbevételének legfeljebb 20%-a származik a nyílt piacról; 

k) a központi beszerző szerv által közbeszerzési eljárás útján beszerzett áru, szolgáltatás vagy 

építési beruházás megrendelésére azon szervezetek részéről, amelyek javára a központi beszerző 

szerv közbeszerzési szerződést kötött, valamint a központi beszerző szervek által nyújtott járulékos 

közbeszerzési szolgáltatások megrendelése. 

(2) Az (1) bekezdés h) pontja alkalmazandó abban az esetben is, ha a közbeszerzési szerződést a 

kontrollált jogi személy ajánlatkérőként eljárva köti meg a felette kontrollt gyakorló ajánlatkérővel 

vagy az ajánlatkérő által az (1) bekezdés h) pontja szerint kontrollált más jogi személlyel. 

(3) Az (1) bekezdés h) pontjában foglaltak irányadóak akkor is, ha a kontrollált jogi személy tagja 

az állam. Ebben az esetben az (1) bekezdés h) pontja szerinti feltételeknek a tulajdonosi jogokat 

gyakorló jogalany (miniszter vagy más központi államigazgatási szervet vezető személy esetén az 

általa vezetett szerv), mint ajánlatkérő vonatkozásában kell fennállniuk. 

(4) Az (1) bekezdés i) pontja esetében valamennyi ajánlatkérőnek képviseltetnie kell magát a 

kontrollált jogi személy döntéshozó szerveiben. A képviseletet ellátó egyes személyek 

képviselhetnek egy, több vagy akár minden, kontrollt gyakorló ajánlatkérőt is. A kontrollált jogi 

személy érdekei nem lehetnek ellentétesek a kontrollt gyakorló ajánlatkérők érdekeivel. 

(5) Az (1) bekezdés h)-i) pontjaiban rögzített feltételeknek a szerződés teljes időtartama alatt fenn 

kell állniuk. Amennyiben az említett feltételek már nem állnak fenn, az ajánlatkérő a szerződést 

jogosult és köteles felmondani. 

(6) Az (1) bekezdés h)-i) pontja alkalmazásában a szerződések teljesítéséből származik az azok 

alapján, harmadik személy részére teljesített közszolgáltatás ellenértéke is, tekintet nélkül arra, 

hogy az ellenértéket az ajánlatkérő vagy a közszolgáltatást igénybe vevő személy fizeti meg. 

(7) Az (1) bekezdés h)-j) pontja alkalmazásában azon ajánlatkérők esetében, amelyeknél az éves 

nettó árbevétel nem értelmezhető, az ajánlatkérő vagy az ajánlatkérő által kontrollált más jogi 

személy részére végzett tevékenységek ellátásának arányát az azzal kapcsolatban a szerződéskötést 

megelőző három évben felmerült költségek alapulvételével kell megállapítani. Amennyiben a 

szerződés megkötését megelőző három évre vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésre, az 



 31 

ajánlatkérőnek valószínűsítenie kell - elsősorban hiteles üzleti tervének bemutatásával - az említett 

adatokat. 

(8) E törvényt - ha a beszerzés tárgya szolgáltatás megrendelése - nem kell alkalmazni az alábbi 

esetekben: 

a) meglévő építmény vagy egyéb ingatlan vétele, illetve az arra vonatkozó egyéb jog 

megszerzése; 

b) audiovizuális vagy rádiós médiaszolgáltató olyan beszerzése, amelynek tárgya audiovizuális 

vagy rádiós médiaszolgáltatásra szánt műsorszám vétele, fejlesztése, előállítása, illetve 

audiovizuális vagy rádiós médiaszolgáltatók általi közös előállítása; valamint bármely 

ajánlatkérőnek az audiovizuális vagy rádiós médiaszolgáltatótól megrendelt műsorszám 

szolgáltatására vagy műsoridőre vonatkozó szerződése, továbbá az audiovizuális vagy rádiós 

médiaszolgáltatásra szánt műsorszám vételére, fejlesztésére, előállítására, közös előállítására vagy 

műsoridő vásárlásra vonatkozó szerződések; 

c) választottbírósági, közvetítői és békéltetői tevékenység; 

d) jogi szolgáltatás igénybevétele, amennyiben annak tárgya 

da) ügyvéd által ellátott jogi képviselet bírósági, választottbírósági, hatósági, békéltetői vagy 

közvetítői eljárásban, valamint az ehhez kapcsolódó, ügyvéd által nyújtott jogi tanácsadás, 

db) közjegyző által nyújtott hitelesítési szolgáltatás, 

dc) jogszabály alapján vagy bíróság által kirendelt vagyonkezelő, gyám vagy gondnok által 

nyújtott, valamint egyéb olyan jogi szolgáltatások, amelyek ellátása felett a kirendelő bíróság 

felügyeletet gyakorol, 

dd) tagállami hatósági hatáskör gyakorlását megtestesítő szolgáltatások; 

e) értékpapírok vagy a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az 

általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló törvényben meghatározott egyéb pénzügyi 

eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy átruházásával kapcsolatos, a CPV-ben a 

66100000-1 CPV kód alá tartozó (a 66110000-4 CPV kódtól a 66190000-8 CPV kódig megjelölt) 

pénzügyi szolgáltatások, jegybanki szolgáltatások, valamint az Európai Pénzügyi Stabilitási 

Eszköz és az Európai Stabilitási Mechanizmus keretében végzett műveletek; 

f) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti hitel- és 

kölcsönszerződések; 

g) munkaviszony, közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati, vagy közalkalmazotti 

jogviszony, a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti ösztöndíjas foglalkoztatási 

jogviszony, az állami projektértékelői jogviszony, ügyészségi szolgálati jogviszony, bírói 

szolgálati jogviszony, igazságügyi alkalmazotti szolgálati jogviszony, a rendvédelmi feladatokat 

ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonya, valamint a Magyar Honvédség 

hivatásos, szerződéses és önkéntes tartalékos állományának szolgálati viszonya; 

h) nonprofit szervezetek vagy egyesületek által nyújtott, az állampolgárok védelmét szolgáló 

75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 

98113100-9, 85143000-3 CPV kódok által meghatározott polgári védelmi és veszélymegelőzési 

szolgáltatás, kivéve a betegszállítási mentőszolgáltatás; 

i) vasúti vagy földalatti közösségi személyszállítási szolgáltatások; 

j) a 79341400-0, a 92111230-3 és a 92111240-6 CPV kódok által meghatározott politikai 

kampányszolgáltatás, amelyet valamely politikai párt választási kampánnyal összefüggésben 

rendel meg; 

k) ha a szolgáltatást az 5. § (1) bekezdése szerinti ajánlatkérő vagy az említett ajánlatkérők 

társulása jogszabályban vagy hatósági határozatban - az EUMSZ-szel összhangban - 

meghatározott kizárólagos jog alapján nyújtja; 

l) a 73000000-2-tól 73120000-9-ig tartó, valamint a 73300000-5, a 73420000-2 és a 73430000-5 

CPV kódok által meghatározott kutatási és fejlesztési szolgáltatásra, kivéve, ha annak eredményét 
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kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenysége során, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben 

az ajánlatkérő szerv teljesíti. 

(9) E törvényt nem kell alkalmazni a 6. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott szolgáltatást 

nyújtó szervezet következő tevékenységek célját szolgáló beszerzései vonatkozásában: 

a) elektronikus postával összefüggő és teljes mértékben elektronikus úton nyújtott hozzáadott-

értékű szolgáltatások (beleértve kódolt dokumentumok elektronikus úton történő biztonságos 

továbbítását, a címkezelési szolgáltatásokat és ajánlott elektronikus levelek továbbítását), 

b) a 66100000-1-től 66720000-3-ig terjedő CPV kódok által meghatározott és az értékpapírok és 

egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, vételével, eladásával vagy átruházásával kapcsolatos 

pénzügyi szolgáltatás, a pénzügyi eszközök piacairól, a 85/611/EGK és a 93/6/EGK tanácsi 

irányelv, és a 2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 

93/22/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2004. április 21-i 2004/39/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében, valamint az Európai Pénzügyi Stabilitási 

Eszköz és az európai stabilizációs mechanizmus segítségével végrehajtott műveletek, beleértve a 

postai pénzesutalványokat és a postai elszámolási számlákról történő átutalásokat, 

c) bélyeggyűjtői szolgáltatások vagy 

d) logisztikai szolgáltatások (a fizikai kézbesítést, illetve a raktározást egyéb, nem postai 

funkciókkal vegyítő szolgáltatások). 

(10) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzés során az ajánlatkérő jogosult a bűnügyi 

személyes adatok kezelésére. 

(11) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott beszerzésekkel összefüggésben kezelt közérdekű 

adat, valamint közérdekből nyilvános adat megismerését az 5. § (1) bekezdés a)-c) pontjában 

meghatározott ajánlatkérő nemzetbiztonsági érdekből - az adat megismeréséhez és a 

megismerhetőség kizárásához fűződő közérdek súlyának mérlegelésével, legfeljebb az adat 

keletkezésétől számított tíz éves időtartam lejártáig - korlátozhatja. 

(12) A (11) bekezdés alapján az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott 

a) beszerzéssel összefüggésben feladat- és hatáskörében eljáró szerv határozatának, 

b) beszerzési eljárás nyertes ajánlattevője személyének, valamint 

c) beszerzésre vonatkozó szerződések megnevezésének, tárgyának, értékének, időtartamának, a 

szerződő felek nevének 

megismerése nem korlátozható. 

 

 

Nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzések esetén a kivételek 

  

111. § E törvényt nem kell alkalmazni az uniós értékhatárt el nem érő 

a) tankönyv beszerzésére, amennyiben arra a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 

törvényben meghatározottak szerint, az iskolai tankönyvellátás keretében kerül sor és a tankönyv 

szerepel a tankönyvjegyzékben; 

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján gyermekotthonban, 

illetve lakásotthonban elhelyezett gyermekek teljes ellátására, illetve utógondozói ellátásban 

részesülők, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

59-85/A. §-ában szabályozott szociális szolgáltatások körében ellátottak teljes ellátására szolgáló 

árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén; 

c) a 3. melléklet szerinti szállodai és éttermi szolgáltatásokra, a 79995000-5-től 79995200-7-ig 

tartó CPV kódok által meghatározott könyvtárkezelési szolgáltatásokra, a 92000000-1-től 

92700000-8-ig tartó CPV kódok által meghatározott, a pihenés, kultúra és sport területén nyújtott 

szolgáltatásokra, valamint a jogi szolgáltatásokra; 
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d) a 3. melléklet szerinti bármely szolgáltatásra, ha annak becsült értéke a tizennyolcmillió 

forintot nem éri el; 

e) nemzetközi fejlesztési együttműködési és nemzetközi humanitárius segítségnyújtási 

tevékenység keretében történő beszerzésre; 

f) a hideg élelmiszer és főzési alapanyag, friss, illetve feldolgozott zöldség és gyümölcs, tej és 

tejtermék, gabonafélék, kenyér és pékáru, méz, tojás, kertészeti növény beszerzésére; 

g) olyan szolgáltatás megrendelése esetében, amely az ajánlatkérő alaptevékenysége ellátásához 

szükséges irodalmi (szakirodalmi, tudományos) mű létrehozására, tanácsadói vagy személyi 

tolmácsolási tevékenység végzésére irányul; 

h) felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység igénybevételére; 

i) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 3. § 5., 7. és 9. pontja, valamint szükség- vagy veszélyhelyzet esetén az állatok 

járványos megbetegedése, a súlyos ipari vagy közlekedési baleset okozta kár, vízkár, illetve 

vízminőségi kár közvetlen megelőzése, elhárítása, védekezési készültség vagy az azt közvetlenül 

követő helyreállítás érdekében történő beszerzésre; 

j) fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított áruk vagy teljesített szolgáltatások, 

illetve építési beruházás beszerzésére; 

k) közfoglalkoztató által közfoglalkoztatási jogviszony keretében előállított áruk, teljesített 

szolgáltatások, illetve építési beruházások beszerzésére; 

l) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti pénzforgalmi 

szolgáltatás igénybevételére; 

m) a postai szolgáltatást vagy a postai szolgáltató által nyújtott postai szolgáltatásoktól eltérő 

szolgáltatást nyújtó szervezet beszerzései vonatkozásában; 

n) kulturális javak körébe tartozó tárgyak vételére és a rájuk vonatkozó egyéb jogok 

megszerzésére, valamint hangszerek, hangszertartozékok és hangszeralkatrészek beszerzésére; 

o) az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 113. §-ában és 114. § (3) bekezdésében 

meghatározott keret terhére történő beszerzések vonatkozásában; 

p) olyan szolgáltatás megrendelése esetében, amely a pártok működését segítő tudományos, 

ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII. 

törvény 1. §-a alapján létrehozott alapítvány alapító okiratában meghatározott tudományos, 

ismeretterjesztő, kutatási vagy oktatási tevékenység végzésére irányul, vagy azt közvetlenül segíti; 

q) a külképviselet számára történő beszerzés esetén; 

r) az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti épületre vonatkozó 

építészeti-műszaki tervezési szolgáltatás, belsőépítészeti tervezési szolgáltatás, településtervezési 

vagy tájrendezési tervezési szolgáltatás megrendelésére - az ezekhez kapcsolódó szakági tervezési 

tevékenységekre kizárólag akkor, ha annak megrendelésére építészeti, belsőépítészeti, 

településtervezési vagy tájrendezési tervezéssel együttesen, ugyanazon tervezett építési beruházás 

tekintetében kerül sor; 

s) a 71241000-9, 71242000-6, 71244000-0, 71246000-4, 71247000-1 CPV kódok által 

meghatározott szolgáltatásokra, feltéve, hogy a szolgáltatás megrendelésére az r) pontban 

meghatározott tervezési szolgáltatással együttesen, ugyanazon építési beruházás tekintetében kerül 

sor; 

t) a védett munkahelyen, megváltozott munkaképességű személyek által előállított áruk, vagy 

teljesített szolgáltatások beszerzésére. 

u) mezőgazdasági termelő, kutató tevékenység során felhasználásra kerülő 24400000-8-tól 

24457000-2-ig tartó CPV kódok által meghatározott termésnövelő anyagok és engedélyezett 

növényvédő szerek beszerzésére; 
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v) a kutatás-fejlesztési és innovációs célú támogatásból megvalósuló beszerzésekre a 24000000-4-

tól 24327500-7-ig és 24500000-9-tól 24965000-6-ig tartó CPV kódok által meghatározott áruk 

vonatkozásában; 

x) olyan beszerzés esetén, ahol a szerződésben foglalt feladatot az 5. § (1) bekezdése vagy a 7. § 

(2) bekezdése szerinti ajánlatkérő vagy az említett ajánlatkérők társulása jogszabályban vagy 

hatósági határozatban - az EUMSZ-szel összhangban - meghatározott kizárólagos jog alapján 

teljesíti. 

 

 


