
2010. évi közbeszerzési anyagok 

 

1/2010. (I.12.)sz. képviselő-testületi határozat 

I.) 

Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a KÉ 24975/2009. számon 

meghirdetett közbeszerzési eljárásban a Hévízgyörk 2010 Konzorcium (vezető: PENTA 

Általános Építőipari Kft.) ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 88. § (1) bek. f.) pontjára tekintettel 

érvénytelennek nyilvánítja. 

II.) 

Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a KÉ 24975/2009. számon 

meghirdetett közbeszerzési eljárásban a Hévízgyörk Konzorcium (vezető: OMS Hungária Kft.) 

ajánlattevő ajánlatát hirdeti ki nyertes ajánlatnak 283.000.000.-Ft nettó összegben. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert  az érintettek tájékoztatására és a 

Közbeszerzési  eljárásban elfogadott vállalkozói szerződés megkötésére. 

 

A határozat mellékletét képezi: összegzés, jegyzőkönyv. 

 

Felelős: Bobál István polgármester 

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 

Dr. Polányi Tamás közb.szakértő 

Hajdu Tünde ig.ea. 

Határidő: azonnal 

7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez  

 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

1. Az ajánlatkérő neve és címe:  

Hévízgyörk Község Önkormányzata, 2192 Hévízgyörk, Kossuth Lajos u. 124. 

 

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 

Hévízgyörk község belterületén összegyűjtött csapadékvíz elvezetésének korszerűsítése, az 

árokrendszer bővítése, a vízelvezetéshez szükséges zárt csőrendszer kialakítása, és a 

kivitelezéséhez kapcsolódó előkészítő, kiegészítő munkák. 

Bontási munkák: 

-átereszek, hidak: 508 db 

-kavicsbeton burkolat : 320 m3 (kb. 3000 m2) 

Építési munkák: 

-burkolt árok: 3552 m 

-gravitációs csatorna: 1546 m 

-mederburkoló elem: 7478 m 

-átereszek: 2592 m, 338 db 

-út alatti átfúrás d=0,6 m: 20 m, 2 db 

-födém elem: 1857 m 

-híd 6x125: 258 m, 43 db 

Kiegészítő munkák: 

-munkagödör földkiemelése: 8150 m3 

-dúcolás és bontás: 3778 m2 

-egyrétegű út beton burkolat készítése: 18 m3 

a dokumentációban részletezettek szerint. 



 

3. A választott eljárás fajtája: nyílt 

4. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen 

b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, továbbá a Kbt. 92. §-ának c) 

pontja szerinti eredménytelenségi esetben a Kbt. 96. §-ának (1) bekezdése szerinti 

indokolás: - 

c)  Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: - 

 

5. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlattételi lehetőség esetén részenként): 2 db 

6. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont – az 

összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai – szerinti 

tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlattételi lehetőség esetén részenként): 
 

Hévízgyörk Konzorcium (vezető: OMS Hungária Kft.) 

2890 Tata, Bacsó Béla út 37. 

ajánlati ár (nettó Ft): 283.000.000,- Ft 

minőségterv a megfelelő minőségű munkavégzés biztosítására: igen 

jótállás időtartama egész hónapokban (min. 12 hónap):  24 hónap 

teljesítési határidő (munkanapokban): 78 munkanap 

késedelmi kötbér (nettó ajánlati ár %-a/naptári nap): 1,25 %/nap 

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva 

(részajánlattételi lehetőség esetén részenként):  

      Hévízgyörk Konzorcium (vezető: OMS Hungária 

Kft.) 

  Az elbírálás A részszempontok     

  részszempontjai 

(adott esetben alszempontjai 

is) 

súlyszámai 

(adott esetben az 

alszempontok súlyszámai 

is)  

Értékelési 

pontszám 

Értékelési pontszám és súlyszám 

szorzata 

   ajánlati ár (nettó HUF) 60 100 6000 

   minőségterv a megfelelő 

minőségű munkavégzés 

biztosítására 

20 97,5 1950 

   jótállás időtartama (egész 

hónapban, min. 12 hónap) 
8 100 800 

   teljesítési határidő 

(munkanapokban) 
8 100 800 

   késedelmi kötbér mértéke (nettó 

ajánlati ár %-a/nap) 
8 100 800 

          

  A súlyszámmal szorzott 

értékelési pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

   10350 

(A táblázatnak az ajánlattevők nevei alatti osztott oszlopainak bal oldalára az adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi 

elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.) 

c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén a ponthatár megadása: 

1-100 

 



d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek 

(módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok 

szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 

 

Az értékelés módszere az 1. részszempont esetében a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú 

módosított ajánlása III.A fejezet 1. pont ba) alpontja szerinti fordított arányosítás, a 3. és 5. 

részszempont esetében a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú módosított ajánlása III.B 

fejezet 2. pontja szerinti hasznossági függvény, a 4. részszempont esetében a Közbeszerzések 

Tanácsa 2/2004. számú módosított ajánlása III.A fejezet 1. pont a) alpontja szerinti 

arányosítás, a 2. részszempont esetében a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú módosított 

ajánlása III.B fejezet 1. pontja szerinti pontozás, a dokumentációban részletezettek szerint. Az 

összességében legelőnyösebb ajánlat az lesz, amely a részszempontokra kiszámított 

pontszámok és azok súlyszámainak szorzatai alapján a legmagasabb összpontszámot éri el. 

Azonos összpontszámú ajánlatoknál az ajánlatkérő a Kbt. 90. §. (2) bekezdése szerint jár el. 

 

7. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 
Hévízgyörk 2010 Konzorcium (vezető: PENTA Általános Építőipari Kft.) 

2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E. 

Az ajánlata a 88. § (1) bek. f.) pontja szerint érvénytelen, mivel az ajánlatkérő az ajánlattevőt 

hiánypótlásra hívta fel, azonban az ajánlattevő nem nyújtott be hiánypótlást.  

8.  a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege 

és ajánlata kiválasztásának indokai: 
Hévízgyörk Konzorcium (vezető: OMS Hungária Kft.) 

2890 Tata, Bacsó Béla út 37. 

ajánlati ár (nettó Ft): 283.000.000,- Ft 

A nyertes ajánlattevő ajánlata az összességében legelőnyösebb ajánlat. 

 

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás 

összege és ajánlata kiválasztásának indokai: - 

 

9. a) A nyertes a kizáró okok igazolására szolgáló dokumentumokat ajánlatával együtt 

benyújtotta-e? részben 

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő a kizáró okok igazolására szolgáló 

dokumentumokat ajánlatával együtt benyújtotta-e? - 

 

10.* A szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben 

igénybe venni kívánt alvállalkozó/k neve és címe, továbbá a közbeszerzésnek az a része, 

amelyben az alvállalkozó/k közreműködik/közreműködnek:  

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: - 

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 

 

11.* A közbeszerzésnek az a része, amelyre az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz 

százalékát meg nem haladó mértékben szerződést köthet: 

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:  

esetleges tervezési feladatok, esetleges engedélyeztetés, engedélyek beszerzése, kisebb (10 % 

alatti) csapadék-csatornaépítési feladatok, út alatti átfúrás, geodéziai bemérés, 

csatornamosatás, kamerázás, anyagok beszállítása, szállítása, közműkiváltás, gépek, eszközök 

bérlése, minőségvizsgálatok, nyomvonal kitűzés, telephelybérlés, telephelyőrzés, 

hulladékszállítás, elhelyezés, esetleges lőszermentesítés, szükséges szakfelügyelet, esetleges 



régészeti feltárások, leletmentés, mobil illemhelyek bérlése, pénzügyi szolgáltatások igénybe 

vétele, biztosítások kötése, munka-, vagyon-, tűz-, baleset-, és környezetvédelmi feladatok 

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 

 

12.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 

körülmények ismertetése: - 

13. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (2) bekezdés] kezdőnapja: 2010. január 

13. 

      b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (2) bekezdés] utolsó napja: 2010. január 

20. 

14.* Egyéb információk: - 

15.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes 

tájékoztatóra és közzétételének napja: - 

16. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre és 

közzétételének/megküldésének napja: KÉ 24975/2009 2009. december 02. 

17. Az eredményhirdetés időpontja: 2010. január 13. 10.00 

18. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2010. január 12. 18.00 

19.* Az összegezés javításának indoka: - 

 

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll. 

A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat elbírálási 

szempontot alkalmazta. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült:  

 

2010. január 12. napján 17.30 órakor a Hévízgyörk Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő 

által meghirdetett „Hévízgyörk csapadékvíz belterületi elvezetésének korszerűsítése” 

elnevezésű, KÉ 24975/2009. számon megindított egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlatainak 

bírálatáról szóló bíráló bizottsági ülésen, az ajánlatkérő székhelyén, annak hivatalos 

helyiségében 

 

Jelen vannak:  az aláírt jelenléti ív szerint 

Levezető:  Bobál István, polgármester 

Jegyzőkönyvvezető: dr. Nagy Noémi 

 

Napirend:  a fenti eljárás ajánlatainak bírálata 

 

1.) 

Levezető köszöntötte a megjelenteket, majd az alábbiakról nyújtott tájékoztatást: 

A dokumentációt két ajánlattevő vásárolta meg, mindketten benyújtották ajánlataikat 2009. 

december 30. napján 10.00 óráig. Ajánlatot nyújtott be a Hévízgyörk 2010 Konzorcium (vezető: 

PENTA Általános Építőipari Kft.) és a Hévízgyörk Konzorcium (vezető: OMS Hungária Kft.). 
 

Az ajánlatkérő nevében eljáró lebonyolító hiánypótlási felhívást küldött ki 2009. december 

31. napján, a hiánypótlásra nyitva álló határidő 2010. január 08. 10.00 óra volt. A hiánypótlási 

felhívásnak csak a Hévízgyörk Konzorcium (vezető: OMS Hungária Kft.) tett eleget, így az 

eljárásban kizárólag ez az ajánlattevő tett érvényes ajánlatot, így pontozásra kizárólag ez az ajánlat 

alkalmas. 
 



Az érvényes ajánlat vizsgálatát követően a Bíráló Bizottság – egyhangú határozatával - azt 

javasolja az ajánlatkérő önkormányzatnak, hogy – mivel nem pótolta ajánlata hiányosságait, 

így a Hévízgyörk 2010 Konzorcium (vezető: PENTA Általános Építőipari Kft.) ajánlatát 

nyilvánítsa érvénytelennek, és az érvényes ajánlatot adó ajánlattevő Hévízgyörk Konzorcium 

(vezető: OMS Hungária Kft.) ajánlatát pontozza le. 

 

2.) 

A Bíráló Bizottság az érvényes ajánlatot tevő Hévízgyörk Konzorcium (vezető: OMS Hungária 

Kft.) ajánlattevőnek bírálati szempontonként az alábbi pontszámokat javasolja: 
 

 
bírálati szempont pontszám súlyszám pontszám x 

súlyszám 

ajánlati ár (nettó HUF) 100 60 6000 

minőségterv a megfelelő minőségű munkavégzés 

biztosítására 
97,5 20 1950 

jótállás időtartama (egész hónapban, min. 12 hónap) 100 8 800 

teljesítési határidő (munkanapokban) 100 8 800 

késedelmi kötbér mértéke (nettó ajánlati ár %-a/nap) 100 8 800 

mindösszesen   10350 

 

A bírálóbizottság – egyhangú határozata alapján - javasolja Hévízgyörk Község Önkormányzata 

ajánlatkérőnek, hogy a fenti közbeszerzési eljárásban az alábbi döntéseket hozza meg: 

 

- a Hévízgyörk 2010 Konzorcium (vezető: PENTA Kft.) ajánlatát a Kbt. 88. § (1) bek. f.) 

pontjára tekintettel nyilvánítsa érvénytelennek; 

- a Hévízgyörk Konzorcium (vezető: OMS Hungária Kft.) ajánlattevő ajánlatát hirdesse ki az 

eljárás nyertes ajánlatának 

Egyéb hozzászólás nem lévén a levezető a jegyzőkönyvet 17:50.-kor lezárta. 

K. m. f. 

  Bobál István     dr. Nagy Noémi 

levezető      jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

25/2010. (III.16.)sz. képviselő-testületi határozat 
 

Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a 2010. évi 

Közbeszerzési Szabályzatot. 

Felelős: Bobál István polgármester 

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 

Határidő: azonnal 

 

 

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 

 

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 6.§ (1) 

bekezdésében foglaltak figyelembevételével, a Kbt. gyakorlati alkalmazása, a közbeszerzési 

eljárás törvénynek megfelelő módon történő lebonyolítása érdekében Hévízgyörk Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete a következő szabályzatot alkotja. 

 



I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

 

1. A Szabályzat  hatálya és célja, az ajánlatkérő jogállása 

 

 

1.1 A jelen közbeszerzési szabályzat Hévízgyörk Község Önkormányzat (továbbiakban: 

ajánlatkérő) által indított, a Kbt. hatálya alá eső közbeszerzések átláthatóságának, 

nyilvánosságának, ellenőrizhetőségének megteremtése, az eljárás előkészítése, 

bonyolítása, dokumentálása és belső ellenőrzése rendjének, az eljárás során hozott 

döntésekért felelős személyek, testületek, valamint az eljárásban résztvevők 

felelősségének meghatározása. 

 

1.2 Az ajánlatkérő valamennyi közbeszerzési eljárása során köteles betartani a Kbt. és 

jelen közbeszerzési szabályzat előírásait. A közbeszerzés alanyi hatálya alá tartozó 

szervezetekről a Kbt. 22.§-a rendelkezik. Ennek d) pontja kimondja, hogy a helyi 

önkormányzat mint ajánlatkérő a Kbt.  alanyi hatálya alá tartozik. 

 

1.3 A szabályzat hatálya az ajánlatkérő által visszterhes szerződés megkötése céljából 

lefolytatott törvényben meghatározott tárgyú, és értékű beszerzési eljárásokra (a 

továbbiakban: közbeszerzés) terjed ki. 

 

1.4 A közbeszerzési eljárást a Kbt., a közbeszerzéssel kapcsolatos egyéb jogszabályok és 

szabályok (Közbeszerzések Tanácsa elnökének tájékoztatói, Közbeszerzések tanácsa 

ajánlásai) rendelkezéseinek betartásával kell előkészíteni és lefolytatni, biztosítva a 

verseny tisztaságát, a nyilvánosságot és az esélyegyenlőséget. 

 

 

1.5 A mindenkori hatályos értékhatárokat jogszabály állapítja meg. A tárgyévre 

vonatkozó közbeszerzési értékhatárok -tájékoztató jelleggel - 

a Közbeszerzések Tanácsa hivatalos honlapján, a 

www.kozbeszerzes .hu oldalon is megtalálható. 

 

1.6 A közbeszerzési eljárás törvényben meghatározott szabályaitól csak annyiban lehet 

eltérni, amennyiben azt a Kbt. kifejezetten megengedi. 

 

1.7 Nem vehet részt az eljárás előkészítésében, lefolytatásában és az eljárás során a 

döntéshozatalban olyan személy, aki a Kbt. 10. § alapján összeférhetetlen. Az 

összeférhetetlenségből adódó kárt az érintett személy köteles megtéríteni (A 

nyilatkozat mintája jelen szabályzat 1. számú melléklete). 

 

1.8 Az eljárásban résztvevő személyek a közbeszerzés során tudomásukra jutott 

információkkal az ajánlattevőket jogtalanul nem segíthetik, és azokat az eljárás alatt 

és azt követően jogosulatlan személy tudomására nem hozhatják. Az eljárásban 

résztvevő személyek – képviselő, állandó bizottság tagja és a polgármesteri hivatal 

köztisztviselői kivételével – titoktartási nyilatkozatot kötelesek tenni. A titoktartási 

kötelezettségét megszegő személy felel az ebből adódó kárért. 

 

1.9 Minden eljárásban biztosítani kell a teljes körű hiánypótlás lehetőségét. 

 

http://www.kozbeszerzes/


1.10 Az eljárás előkészítése és lefolytatása során az írásbeli kapcsolattartás (levél, fax, e-

mail) a szóbeli kapcsolattartással egyenértékű azzal, hogy az eljárással kapcsolatos 

minden jelentős tényt és eseményt írásban dokumentálni kell. 

 

1.11 Amennyiben a beszerzés sajátosságai indokolják, vagy egyéb okból szükséges, a 

Képviselő-testület az adott  közbeszerzésre  a  jelen közbeszerzési szabályzattól eltérő 

felelősségi, dokumentálási rendet állapíthat meg. 

 

1.12 A közbeszerzés értékén a közbeszerzés megkezdésekor annak tárgyáért általában kért, 

illetőleg kínált - általános forgalmi adó nélkül számított - legmagasabb összegű teljes 

ellenszolgáltatást kell érteni (becsült érték). A becsült értéket a Kbt.-ben 

meghatározottak szerint, költségbecslés, vagy költségvetés készítésével kell 

meghatározni. A becsült érték meghatározásakor a Kbt. 40. §-ban meghatározott 

egybeszámítási kötelezettséget figyelembe kell venni. A közbeszerzés becsült 

értékének meghatározásáért a jegyző felelős. 

 

1.13 A Kbt. 8. § (1) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a 

dokumentáció elkészítése, az ajánlatok értékelése során és az eljárás más szakaszában 

az ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyeknek, illetőleg 

szervezeteknek megfelelő - a közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi és 

pénzügyi -szakértelemmel kell rendelkezniük. 

 

1.14 A Kbt. 8. § (3) bekezdése alapján, Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-

testülete állandó és eseti tagokból álló bizottságit hoz létre (továbbiakban: Bíráló 

Bizottság), amely az ajánlatkérő nevében az ajánlatok bontását, elbírálását, a 

Képviselő-testület - a közbeszerzési eljárást lezáró döntést meghozó testület -részére    

írásbeli    szakvéleményt    és    döntési    javaslatot    készít. A Bíráló Bizottság 

munkáról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek részét képezik a tagok indokolással 

ellátott bírálati lapjai. 

 

1.15 Az Ajánlatkérő nevében - a Képviselő-testület döntése alapján - a közbeszerzési és a 

jogi szakértői feladatokat, polgári jogi szerződés keretében közbeszerzési tanácsadó 

láthatja el. A Képviselő-testület döntése alapján a közbeszerzési tanácsadó 

megbízható a közbeszerzés tárgya szerinti, illetve a pénzügyi szakértői feladatok 

ellátásával is, amennyiben a közbeszerzési tanácsadó az adott közbeszerzési eljárással 

kapcsolatban megfelelő szakértelemmel rendelkezik. 

 

1.16 Az ajánlatkérő a  Kbt.    4.    §  14.    pontja    alapján    az adott közbeszerzési eljárás 

megkezdésekor,    az   adott   közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet-, illetőleg 

piacfelmérést végez, a közbeszerzés becsült értékének felmérése érdekében, és az 

eljárást megindító (meghirdető) hirdetmény,   felhívás és a dokumentáció előkészítése 

érdekében. 

 

II. Fejezet 

A közbeszerzési eljárással kapcsolatos feladatok, felelősségi rend 

 

A Képviselő-testület feladatai 

 

a) dönt a közbeszerzési eljárás megindításáról 

b) meghozza meg az eljárást lezáró, illetve a részvételi szakaszt lezáró döntést 



c) elfogadja a közbeszerzési eljárás során kötendő szerződést - a Bíráló Bizottság javaslata 

alapján -, illetve szükség esetén, amennyiben annak, a Kbt. 303. §-ban meghatározott 

feltételei fennállnak elfogadja a közbeszerzés alapján megkötött szerződés módosítását 

d) dönt a közbeszerzési szabályzat módosításáról, vagy új közbeszerzési szabályzat 

elfogadásáról 

e) dönt az éves összesített közbeszerzési terv elfogadásáról, annak módosításáról 

f) speciális közbeszerzésre a jelen közbeszerzési szabályzattól eltérő felelősségi,  

dokumentálási rendet állapíthat meg 

g) erre vonatkozó előterjesztés esetén dönt a közbeszerzésekkel kapcsolatos egyéb,   

kivételes fontosságú kérdésekben 

h) megválasztja a Bíráló Bizottság állandó és eseti tagjait 

i) megbízza az Önkormányzat Közbeszerzési Tanácsadóját 

j) dönt előzetes összesített tájékoztató készítéséről, vagy egyes beszerzések helyben 

központosított közbeszerzés keretében történő beszerzéséről 

k) tervpályázati eljárás esetén megválasztja az Ajánlatkérő nevében eljáró személyeket 

 

A Képviselő-testület az egyes közbeszerzési eljárások esetében jogosult egyes, vagy 

valamennyi jelen pontba foglalt döntését a polgármesterre ruházni. 

 

A Jegyző feladatai 

 

a) szükség esetén állásfoglalást kér, döntést kezdeményez a hatáskörrel rendelkező szervtől, 

személytől, 

b) felel az eljárás és a szerződés teljesítésének, módosításának belső ellenőrzéséért, 

c) gondoskodik a közbeszerzésekkel kapcsolatos egyéb adminisztrációs teendők (éves 

összesített közbeszerzési terv, éves statisztikai összegezés, előzetes összesített tájékoztató 

elkészítése és megküldése, hirdetmények közzététele az ajánlatkérő, illetve a 

Közbeszerzések Tanácsa honlapján) ellátásáról, 

d) a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményt jogszerűségét ellenjegyzésével igazolja, 

e) felügyeli a közbeszerzések teljes folyamatát, rendszeresen ellenőrzi a közbeszerzési 

eljárásban bevont személyek tevékenységét, 

f) azonnal köteles kivizsgálni, minden közbeszerzést zavaró körülményt és minden olyan 

esetet, amely annak eredményét befolyásolhatja, 

g) jogkörében minden olyan intézkedést megtesz, illetve köteles megtenni, amely a 

közbeszerzések lefolytatásának jogszerűségét és erkölcsi tisztaságát biztosítja, 

h) a közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatokat ellátó köztisztviselők esetén ezen feladatokat 

az ilyen feladatot ellátó köztisztviselők  munkaköri leírásában rögzíti, 

i) gondoskodik a közbeszerzési iratok őrzéséről és nyilvántartásáról,  

j) a jegyző a Kbt. 17/C. §-a rendelkezései alapján köteles a következő adatokat, 

információkat, hirdetményeket – közbeszerzési eljárásonként csoportosítva – az 

ajánlatkérő honlapján, amennyiben honlappal nem rendelkezik, a Közbeszerzések Tanácsa 

honlapján öt munkanapon belül közzétenni: 

 

- a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményt, 

- az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót tartalmazó 

hirdetményt , 

- a szerződés megkötéséről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményt , 

- a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződéseket, ideértve a Kbt. a 

99. § (1) bekezdés, 99/A. § (2) és (3) bekezdés, a 99/A. § (4) bekezdés, továbbá a 

2/A. § alkalmazásával megkötött szerződéseket is, 



- a szerződés módosításáról, teljesítéséről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményt, 

- amennyiben az ajánlatkérő ilyet készített, az előzetes összesített tájékoztatót, 

illetve időszakos előzetes összesített tájékoztatót tartalmazó hirdetményt, 

- egyéb hirdetményeket [Kbt. 76. § (1) és (2) bekezdés, 107. § (3) bekezdés, 108. § 

(1) és (2) bekezdés, 136/E. § (2) bekezdés, 218. §, 234. § (3) bekezdés]; 

- az ellenszolgáltatás teljesítésével kapcsolatos adatokat, 

- a közbeszerzési eljárás kapcsán indult jogorvoslati eljárás vonatkozásában 

o a kérelem e törvényben meghatározott adatait [396. §(1) bekezdés f) 

pont], 

o a Közbeszerzési Döntőbizottság érdemi határozatát, a közbeszerzési ügy 

befejezését eredményező határozatát és a szerződés megkötését 

engedélyező végzését,  

o adott esetben a bíróság határozatát (határozatait), 

- az éves statisztikai összegzést, 

- a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítését követően 

vagy teljesítésének elmaradása esetén - a szerződés teljesítéséről szóló 

tájékoztatóban foglaltak mellett - tájékoztatást a teljesítés megtörténtéről, a 

teljesítéssel kapcsolatban esetlegesen felmerült problémákról, adott esetben a 

teljesítés elmaradásának okáról. 

 

A jegyző a felsorolt adatokat, információkat a kötelező közzétételt követően a helyben 

szokásos módon is közzéteheti. 

 

h) Nyilvántartást vezet a kapcsolt vállalkozásokról. 

 

A Polgármester feladatai 

 

a) a közbeszerzési eljárás megindításáról szóló, vagy közbeszerzésekkel kapcsolatos egyéb, 

kivételes fontosságú kérdésekben döntés meghozatalát kezdeményezi, 

b) a Képviselő-testület döntése alapján aláírja a szerződést, szükség esetén annak 

módosítását, 

c) aláírja az éves statisztikai összegezést, 

d) meghozza a Képviselő-testület által ráruházott (II. fejezet 1. pont) döntéseket. 
 

A Bíráló Bizottság és annak tagjaira vonatkozó egyéb rendelkezések 

 

4.1 A Bíráló Bizottság állandó tagjai  

- a mindenkori polgármester 

- mindenkori Fejlesztési és Pályázati Bizottság elnöke 

 

4.2  A Bíráló Bizottság elnöke a polgármester, helyettese a Fejlesztési és Pályázati Bizottság 

elnöke 

 

4.3 A Bíráló Bizottság eseti tagjai: 

a) a közbeszerzés tárgya szerinti, 

b) pénzügyi, 

c) közbeszerzési, 

d) jogi , 

  szakértelemmel rendelkező, a Képviselő-testület által megválasztott személyek. 

 

4.4  A Bíráló Bizottság elnökének feladatai: 

a)  Bíráló Bizottság eseti tagjainak jelölése 



b)  a Bíráló Bizottság munkájának szervezése és vezetése 

c)  a Bíráló Bizottság személyes és írásbeli képviselete 

d)  a  Bíráló  Bizottság   tagjainak   összeférhetetlenségi   vizsgálata, 

e) összeférhetetlenség esetén új tag megbízásának kezdeményezése. 

 

4.5 Pénzügyi szakértő feladatai:  

 

a) az adott közbeszerzési eljárás pénzügyi szakértelemmel rendelkező szakértője felel az 

eljárás előkészítésének és lefolytatásának pénzügyi szabályszerűségéért, a bíráló 

bizottság tagjaként. 

b) a Képviselő-testület ellenkező rendelkezésének hiányában a pénzügyi szakértő felel a 

felhívás, a dokumentáció és a kiegészítő tájékoztatás pénzügyi kérdésekre vonatkozó 

részeinek szakmai tartalmáért. 

c) a Képviselő-testület ellenkező rendelkezésének hiányában a pénzügyi szakértő felel az 

adott közbeszerzési eljárás a közbeszerzési eljárásban (felhívásban) meghatározott 

pénzügyi-gazdasági alkalmassági feltételek jog- és szakszerűségéért, különösen a Kbt. 

69. (3) bekezdésében foglaltak betartásáért. 

 

4.6  Közbeszerzés tárgy szerinti szakértő feladatai: 

 

a) felel   az      eljárás      előkészítésének      és      lefolytatásának a közbeszerzés tárgya 

szerinti szabályszerűségéért, a közbeszerzés tárgyának és mennyiségének, illetve a 

bírálati szempontok meghatározásáért,  

b) felel a közbeszerzési műszaki leírás összeállításáért, szakmai megalapozottságáért, 

c) köteles megvizsgálni a beszerzést abból a szempontból, hogy a beszerzés tárgyának 

jellege lehetővé teszi-e a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel biztosítását, 

amelyről az eljárás előkészítése során írásban nyilatkozni köteles (ezen nyilatkozat 

mintája, jelen szerződés 2. számú melléklete),  

d) A Képviselő-testület ellenkező rendelkezésének hiányában felel a közbeszerzési 

eljárásban (felhívásban) meghatározott műszaki-szakmai alkalmassági feltételek 

szakszerűségéért, különösen a Kbt. 69.   (3)  bekezdésében foglaltak betartásáért, 

e) A Képviselő-testület ellenkező rendelkezésének hiányában felel a dokumentációban 

különösen a műszaki iratok és a szerződési feltételek szakmai helytállóságáért 

 

4.7 Közbeszerzési tanácsadó feladatai: 

 

a)  a rendelkezésre álló információk alapján javaslatot tesz az eljárás típusának 

meghatározására; 

b) dokumentáció előkészítése, ennek során együttműködik a közbeszerzés 

tárgya szerinti szakértelmet, valamint a pénzügyi 

szakértővel,  

c) a közbeszerzési eljárás során megkötendő szerződés-tervezet előkészítése; 

d) eljárást megindító felhívás, dokumentáció megküldése; 

e) ajánlatkérővel egyezetett kiegészítő tájékoztatás megküldése az ajánlattevők számára  

f) ajánlatok felbontása az ajánlatkérő székhelyén; 

g)  jegyzőkönyv előkészítése a bontásról; 

h)  bontásról készült jegyzőkönyv megküldése az ajánlattevőknek; 

i) hiánypótlási felhívások előkészítése; 

j) tárgyalás lefolytatása, tárgyalási jegyzőkönyv elkészítése; 

k) ajánlatok bírálata esetén közbeszerzési és jogi szakértelmet biztosító – szükség esetén a 

hivatalos közbeszerzési tanácsadói minősítéssel rendelkező - tagot delegál; 

l) bírálati lapok és bírálati jegyzőkönyv előkészítése; 

m) írásbeli összegezés előkészítése; 

n) szakvélemény és döntési javaslat előkészítése 

o) írásbeli összegezés megküldése az ajánlattevőknek; 



p) Esetleges jogorvoslati eljárás esetén ajánlatkérő képviselete a Közbeszerzési 

Döntőbizottság előtti eljárásban; 

q) az eljárás során megkötendő szerződés aláírásra történő előkészítése. 

 

4.8 Jogi szakértő feladatai: 

 

a) felel az eljárás előkészítésének és lefolytatásának jogi szabályszerűségéért,  különösen a 

szerződéstervezet előkészítéséért 

b) ajánlatkérőt képviseli a közbeszerzésre tekintettel indult jogorvoslati,  bírósági,   európai 

bizottsági eljárásban 

 

4.9  A Bíráló Bizottság működésének szabályai:  

4.9.1. A Bíráló Bizottság üléseit az elnök hívja össze. 

4.9.2. A Bíráló Bizottság üléseit legalább 1 munkanappal a tervezett ülését 

megelőzően a napirendi pontokat tartalmazó meghívó megküldésével kell 

kezdeményezni. 

4.9.3. A meghívóhoz a napirendekhez tartozó írásos előterjesztéseket mellékelni 

kell. A Bíráló Bizottság előterjesztéseit a közbeszerzési tanácsadó 

alkalmazása esetén a közbeszerzési tanácsadó készíti elő. 

4.9.4. A Bíráló Bizottság határozatképes, ha ülésén tagjainak több mint a fele részt 

vesz.  

4.9.5. A Bíráló Bizottság testületként működik, döntéseit határozat formájában, 

egyszerű szótöbbséggel hozza. A Bíráló Bizottság állandó tagja  és  eseti  

tagjai   1-1   szavazattal  rendelkeznek. 

4.9.6. Az eljárást megindító hirdetmény csak abban az esetben tehető közzé, ha az 

adott eljárásban a jegyző – az adott közbeszerzési eljárásban közbeszerzési és 

a jogi szakértői feladatokat ellátó ügyvédi iroda, szervezet, vagy személy 

előzetes írásbeli véleménye alapján -  azt ellenjegyezte és ezzel igazolták, 

hogy az megfelel a közbeszerzésre, illetve közbeszerzési eljárásra vonatkozó 

szabályoknak. 

 

III. Fejezet 

Éves összesített közbeszerzési terv 

A jóváhagyott költségvetési előirányzatok és a szervezeti egységek előzetes igénybejelentésének 

figyelembevételével legkésőbb április 15. napjáig a Képviselő-testület éves összesített közbeszerzési 

tervet fogad el az adott évre tervezett közbeszerzésekről. 

A közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésekre vagy a tervben foglaltakhoz képest 

módosított közbeszerzésekre vonatkozó eljárást is le lehet folytatni, ha az 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. 

A  közbeszerzési   tervet   5   évig  meg  kell   őrizni   és   az   ajánlatkérő (illetve   a   Közbeszerzések   

Tanácsa)    honlapján   a   tervet   és   annak módosításait - 5 munkanapon belül - közzé kell tenni. 

 



IV. Fejezet 

Éves statisztikai összegzés  

Az Önkormányzat adott év alatt lefolytatott közbeszerzéseiről a jegyző éves statisztikai összegezést 

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

Közbeszerzések Tanácsa Közgazdasági Elemző Csoportjának. A statisztikai összegezést a 

polgármester írja alá. 

Jelen közbeszerzési szabályzatot Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete……… Kt. 

sz. határozatával jóváhagyta és az a mai napon hatályba lépett, és egyben a Hévízgyörk Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete ……… Kt. sz. /200...     (...)     Kt.    sz. határozatával 

elfogadott Közbeszerzési Szabályzata hatályát veszti. 

 

Hévízgyörk, 2010. március 16.  

  

 

Bobál István      Lukesné Csábi Ágnes 

          polgármester              jegyző 

 

 

1. számú melléklet 

 

 

Összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat 

Alulírott, 

 

(név ........................................................................................   (szül.    év,    hó,    nap) 

 

(anyja neve) ……………………………………………. 

 

 (szervezet, beosztás), mint        Ajánlatkérő        által        a 

 

 

 .............. "     tárgy(ak)ban     kiírt     közbeszerzési     eljárás(ok)ban,     az 

Ajánlatkérő nevében eljáró _____ tagja a vonatkozó titokvédelmi szabályokat és a közbeszerzésekről 

szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban Kbt.) 10. §-ban meghatározott kizáró okokat 

megismertem és az alábbi nyilatkozatot teszem: 

1. Személyemmel kapcsolatban a Kbt.-ben meghatározott kizáró okok nem állnak fenn. 

2. Amennyiben az 1. pont szerinti bármilyen kizáró ok személyemmel kapcsolatban a 

közbeszerzési eljárás ideje alatt felmerül, arról az ajánlatkérőt haladéktalanul 

tájékoztatom. 

3. Tudomásul veszem, hogy a kizáró ok felmerülése esetén az adott eljárásban a 

továbbiakban nem vehetek részt. 

4. Az eljárás során a beszerzéssel kapcsolatos információkat az eredményhirdetésig, az 

ajánlattevőkről kapott információkat pedig az eljárás lezárultát követően is bizalmasan 

kezelem és megőrzöm, amennyiben azok jellege ezt megkívánja. 

Hévízgyörk, 2009   

 (nyilatkozatot tevő aláírása) 



 

2.    számú   melléklet 

A    közbeszerzés tárgya szerinti szakértő nyilatkozata a beszerzés részekre bontásának 

lehetőségeiről 

Alulírott, 

 (név)  ........................................................................ (szül. év, hó,nap) 

 

 (anyja ............. ………………………………………..neve) 

 ................................................................................................................................................................... 

(szervezet,   beosztás),   mint  Ajánlatkérő   által   a   „ ............................................................................  

" tárgy(ak)ban kiírt közbeszerzési eljárás(ok)ban, az Ajánlatkérő nevében eljáró Bíráló Bizottság 

állandó/eseti tagja és mint a közbeszerzési eljárás közbeszerzés tárgya szerinti szakértő a 

közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban Kbt.) 50. § (3) bekezdése alapján a 

beszerzést megvizsgáltam abból a szempontból, hogy a beszerzés tárgyának jellege lehetővé teszi-e a 

közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel biztosítását és ennek alapján az alábbi nyilatkozatot 

teszem: 

 

- a beszerzés tárgyának természetéből adódóan részajánlattételi lehetőség biztosítható és az nem 

ellentétes a gazdasági ésszerűséggel, javasolom, hogy az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban 

tegye lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt az alábbiak szerint:   .......................... 

vagy 

- a beszerzés tárgyának természetéből adódóan részajánlattételi 

lehetőség nem biztosítható az ellentétes a gazdasági ésszerűséggel, 

javasolom, hogy az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban ne tegye 

lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt az alábbi 

indokok alapján:   ......................................................................................  

 

 

Hévízgyörk,   200  ..................  

 

 

Közbeszerzés tárgya szerinti szakértő 

 

 

 

 

 

26/2010. (III.16.)sz. képviselő-testületi határozat 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a 2010. évi 

Közbeszerzési Tervet. 

Felelős: Bobál István polgármester 

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Hévízgyörk Község Önkormányzata 

2010. évi közbeszerzési terve 

 

  A közbeszerzés tárgya 

és mennyisége 
  CPV kód 

Irányadó 

eljárásrend 

  Tervezett 

eljárási típus 

 Időbeli ütemezés Sor kerül-e vagy 

sor került-e az 

adott 

közbeszerzéssel 

összefüggésben 

előzetes 

összesített 

tájékoztató 

közzétételére? 

 az eljárás 

megindításának, 

illetve a 

közbeszerzés 

megvalósításának 

tervezett időpontja 

 szerződés 

teljesítésének várható 

időpontja vagy a 

szerződés időtartama 

 I. Árubeszerzés           

 II. Építési beruházás          

Akadály-mentesítés 

Iskola 
45210000-2 nemzeti egyszerű, nyílt 2010. június 15. 2010. augusztus 31.  

Akadály-mentesítés 

Polgármesteri Hivatal 
45210000-2 nemzeti egyszerű, nyílt 2010. június 15. 2010. augusztus 31.  

 

 III. Szolgáltatás-

megrendelés 
  

 
    

 
  

IV. Építési koncesszió       

V. Szolgáltatási 

koncesszió 
    

 
 

 

Hévízgyörk, 2010. március 11. 

            Bobál István sk. 

              polgármester 
 



 

 

27/2010. (III.16.)sz. képviselő-testületi határozat 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Petőfi Sándor Általános 

Iskola komplex akadálymentesítése c. KMOP-4.5.3-09-2009-0077.sz pályázatra, valamint a 

Polgármesteri Hivatal komplex akadálymentesítése c. KMOP-4.5.3-09-2009-0076.sz pályázatra Dr. 

Németh L. Zsolt ügyvéd közbeszerzési szakértőt bízza meg 450.000.-Ft+ ÁFA= bruttó 562.500.-Ft 

összegben. 

Az önkormányzat az összeget a 2010.évi költségvetésében a tartalék-keret terhére biztosítja. 

Felelős: Bobál István polgármester 

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 

 Hajdu Tünde ig.ea. 

Határidő: azonnal 

 

 


