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Késztilt: Ladánybene Kozség Önkormányzat Képviselo-testületének 2016. december 19-i
kozmeghallgatással egybekotott ulésén
Jelen

vannak:

Kardos Atti]a polgármester
Mátyás Ferenc
dr. Rácz lmre Gábor
simkóné Jámbor Marianna
vida Lászlóné
Visontay lstván
képviselók (6 fo)
Szádvári

Erika

aljegyzó

(Jelenléti ív mellékelve)

Jeqvz k nvvvezet : Jurászik Erika eloadó
Kardos Attila polqármester: 14.00 órakor koszontotte a megjelenteket, elmondta, hogy

kézatképes,mivel7fóképviselobol6fojelenVan,TóthÁrpád

a

képviselo munkahelyi elfoglaItsága miatt jelezte távollétét.

A ieqvz

k

nvv hitelesítésérefelkérte: Mátyás Ferenc és
Vida Lászlóné képviseloket.

A Képviselo-testulet a jegyzókonyv hitelesítók személyéretett javaslatot elfogadta.
A képviselo-testület Kardos Attila
fogadta el:

-

polgármester javaslatára az alábbi napirendi pontokat

Napirend:
1

, Jelentés a

képvise! -testí,ilet

végrehajtásáról
El terieszt : Kardos Attila

-

által hozott lejárt határidejíi határozatok

polgármester

2. El

terjesztés Ladánybene Kcizség Onkormányzatának 2016. évi kciltségvetési
rendeletének módosítására

El terieszt

3. El
vo

: Kardos AttiIa

-

polgármester

terjesztés Ladánybene Kcizség Onkorm ányzat egészségtigyi alapel!átására
atkozó <i n ko rmányzati re n de eté ne k m ega l kotásá ra

n

E! terieszt : Kardos

!

Attila

-

polgármester

4. Ladánybene Kcizség Onkormányzatának kcizbeszerzési értékhatár alatti
beszerzéseir ! szóló szabályzatának elfogadása
El terieszt : Kardos Attila - polgármester

5.

Egyebek

NApIREND! poNToK

rÁncyRtÁsR:

1- Jelentés a képvisel -test
végrehajtásáról
El terieszt : Kardos Attila

K3rdos Attila

vég rehajtásáró!

-

-

-

ilet által hozott tejárt határidejíi határozatok

polgármester

polqármester: az a]ábbiak szerint ismertette a lejárt határidejrí határozatok
szóló beszámolót:

KUSZAKA-va! a nem kozmrível osszegyrijtott háztartási szennyvízre vonatkozó
megállapodás aláírásra kerult,
a kozmtívelodési megállapodás aláírása megtortént,
belteruleti utak, vize]vezeto árkokról szóló megállapodás aláírásra került,

A kéPviselok részérola napirendi ponttal kapcsolatban kérdés,hozzászólás nem hangzott

A

kéPviselo-testÜlet
határozatot hozta:

6 igen szavazattal

-

el.

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az atábbi

Ladánvbene K zséq Onkormánvzat Képviseló-testí,iletének76/20í 6. (X!l.

határozata
Jelentés a lejárt határidejíi határozatok végrehajtásárót

19.|

HATÁROZAT

Ladánybene Kcizség Önkorm ányzat Képvisel -testiilete Kardos Attila
polgármester jelentéséta !ejárt határidej határozatok végrehajtásáról

elfogadta.
Felel s: Kardos Attila - polgármester
Határid : 2016. december 19.

2. El terjesztés Ladánybene

Kcizség Onkormányzatának 20í6. évi kciltségvetési

rendeletének módosítására
El terieszt : Kardos Attila - polgármester

Kardos Attila - polqármester: ismertette
megtárgyalta a rendelet módosítását.
Vida Lászlóné

- képvisel : a bizottság

az elóterjesztést, elmondta, hogy a bizottság

áttárgyalta, s elfogadásra javasolta.

Jánki Anikó - qazdálkodási el adó: a rendeleten a szükséges átvezetések megtorténtek,
valamint az értékpapírfelszabadítás került átvezetésre. BeépítésrekeruIt az adósság
konszolidációban részt nem vett onkormányzatok támogatása is.

Simkóné Jámbor Marianna

értékpapírt?

Szádvári Erika - alieqvz

-

képvisel : jo az onkormányzatnak, hogy felszabadítjuk az

: év végénfel kell

szabadítani.

Visontav lstván - képvisel : kérdezte, hogy a sportpályára kapott
utófinan szírozott-e?

Szádvári Erika - alieqvz

: nem, a támogatást már megkaptuk.

támogatás

Kardos Attila _ polqármester: 2018-ban vélhetoen elkezdodik a szennyvízberuházás.
Mátvás Ferenc - képvisel : a koltségvetésbe betervezésre került a képviseloi laptopok
beszerzése, amely nem került megvásárlásra. Javasolta jovóre egy olyan !aptop
beszerzését, amelyet kulonbozó rendezvényeken használni tud az onkormányzat.

Szádvári Erika - alieqvz : 2017-es koltségvetésbebetervezésre kerü!.
polqármester: az lKSZT-be javasolja a páraelszívó beszerzését, amelynek
bekotési lehetosége biztosított.

-

Kardos Attila

Visontav István
konyvelünk.

képvisel : az eloterjesztés egy korrekció, jó látni, hogy mínuszt

-

A képviselók részéról egyéb kérdés,észrevételnem hangzott

A

6 igen szavazattal

képviseló_testület
rendeletet alkotta.

A

rendeletet

a

-

el.

ellenszavazat és tartózkodás né]kul - az alábbi

jegyz íkiinry melléklete tartalmazza.

3. El

terjesztés Ladánybene Kcizség Onkorm ányzat egészségtigyialapellátására
vonatkozó cinko rmányzati rendeletének megalkotására

El terieszt

: Kardos Attila

-

polgármester

polqármester: elmondta, hogy az elózó ülésen a napirendi pontok kozÜl
levetelre rerutt, rnivet a módszeftani intézmény szakvéleménye nem érkezett meg , Ezt a
Kardos Attita

-

szakvéleményt m á r jelen

el

óterjesztés

Simkóné Jámbor Marianna

Kardos Attila
Elmondta,

-

hogy

-

ta rtal m

a

zza

-

képviseló: kérdezte, hogy mi van a fogorvossal?

polgármester: az onkormányzatnak szerzódése dr. Hajagos Zsolttal

Van,

,deegyeloreugylátszik,hogyjanuár1-tólnemleszfo9orvos.

is mindent megtesz azért, hogy legyen a teIepülésnek fogorvosa.

dr. Rácz lmre Gábor - alpolgármester: szét kell nézni avégzó fogorvosok kozt, nem tudja,
hogy vállalhat-e onálló praxist vagy sem.

Visontav lstván

- képvise! : mikor szűnt meg az ónálló

dr. Rácz lmre Gábor

Visontav lswán

- atpotgármester:

a finanszírozási gondok megjelenésekor.

- képvisel : gyermekorvos

dr. Rácz lmre Gábor

- alpolqármester:

praxis?

jár-e ki Ladánybenére?

nem, már évek óta.

A képviselók részéróI egyéb kérdés,észrevételnem hangzott

A

képviselo_testület
rendeletet alkotta:

A

rendetetet

a

6 igen szavazattaI

-

el.

eIlenszavazat és tartózkodás nélkul - az alábbi

jegyz kiínyv melléklete tartalmazza.

4, Ladánybene Kcizség Onkormányzatának kcizbeszerzési értékhatár alatti
beszerzéseir l szóló szabályzatának e|fogadása
El terieszt : Kardos Attila - polgármester

Kardos AttiIa - polqármester: elmondta, hogy a kozbeszerzési értékhatár alatti

beszerzések szabályozásáról

van szo, ez a szabályozás már januárban elotérbe kerül.

A képviselok részéról egyéb kérdés,észrevételnem hangzott

A képviselótestület 6 igen
határozatot hozta:

szavazattal

-

el.

elIenszavazat és tartózkodás néIkül - az alábbi

Ladánvbene Kozséo Onkormánvzat Képviset -testiiletének

határozata
a kcizbeszerzési értékhatáralatti beszerzések szabályzata

77120í

6. (Xll.

í 9.)

HATÁROZAT

Ladánybene Kozség Onkorm ányzat Képviseló-testiitete a kcizbeszerzési
értékhatár alatti beszerzések szabály ozásáról szóló szabályzatot az 1 .
melléklet szerint elfogadja,
Felel s: Kardos Attila - polgármester
Határid : 2017.január 1.

1. melléklet a 77 12016. (Xll. 19.) határozathoz

Ladánybene Kozség Képviselo-testülete (a továbbiakban. a Képviseló-testulet)
Ladánybene Kozség Önkorm ányzata, mint ajánlatkéro (a továbbiakban: ajánlatkéró)
kozbeszerzési értékhatár alatti beszerzéseinek rendjér l az alábbi szabályzatot alkotja:
Altalános rendel kezések

í.

(í) E szabályzat

célja, hogy megállapítsa az ajánlatkéró kozbeszerzési értékhatára]atti
beszezéseinek általános szabályait, ennek keretében az ajánlattevók számára
azonos és egyenló feltételek biztosításával garantálja a verseny tisztaságának
védelmét, a verseny nyilvánosságát, és az ajánlattevók esélyegyenlóségét.

(2l E szabályzat hatálya kiterjed az ajánlatkéró valamennyi olyan beszerzésére,amely
nem kozbeszerzés.

(3)

A kozbeszerzési értékhatárokraés a becsult értékszámítására a kozbeszerzésekrol
szóIó 2015. évi CXll!. (Kbt.) rendelkezései azirányadóak.
2.

Teend k beszerzési igény esetén
(í )

(2)

Beszerzési igény esetén a gazdáIkodási eloadó

megvéleményeztetia beszerzést a felelos vezetovel.

a (2)

bekezdés szerint

A

gazdálkodási eloadó a beszerzés rendelkezésre álló adatait, de legalább a
beszerzés tárgyát, a lehetó legrészletesebb leírását, továbbá a becsüIt értékét
megküldi a felelós vezetonek, aki a beszerzés adatait a tárgyévben indult vagy
tervezett beszerzésekkel egybevetve - meghatározza, hogy milyen eljárás keretén
belul torténhet meg a beszerzés.

(3) Amennyiben
nyer, hogy

a

(2) bekezdés szerinti véleményezéseredményekéntmegállapítást

beszerzés becsült értékea nettó 5 millió Ft-ot meghaladja,
- a kozbeszerzési értékhatárt eléro beszerzés esetében megfelelóen teljesül
a. Kbt. 111. -ában foglalt bármelyik feltétel, és a szerzodés - vonatkozó
jogszabályokra és belso szabályzatokra figyelemmel torténo - megkotése nem
igénye! kozbeszerzési eljárást;
-a

akkor a jelen szabályzat szerinti beszerzési eljárást kell lefolytatni.

(4) Ac. adott beszerzés becsült értékénekmeghatározása a gazdálkodási eloadÓ, a
tárgyévben megindult vagy tervbe vett beszezésekkel va]ó egybevetés, és az
esetleges egybeszámítás a fe]elós vezetó feladata.

Az eljárásban részt vev személyek
Ajánlatkér
3.

A

ajánlatkéró jogait és kotelezettségeit a polgármester
gyakorolja, az ajánlatkéró ügyviteli teendóit, ideértve a tárgyalások lefolytatását
amennyiben a jelen szabályzat másként nem rendelkezik - a gazdálkodási eloadó intézi.

beszerzési eljárásban

az

Ajánlattev
4.

Ajánlattevó az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezo
gazdasági társaság, akinek ajánlatkéro a feIhívást kozvetlenü! megküldi.

Szakért
5.

(1l

ajánlatkéro szukség esetén - a beszezés tárgyának jellegére, bonyolultságára is
^z
figyelemmel a beszerzési eljárásban megfelelo szakértelemmel és tapasztalattal
rendelkez személyek korébol külso szakértot kérhet fel kozremrjkodésre.

(2l
^

felkért külso szakértok díjazását az ajánlatkéro biztosítja.

Osszeférhetetlensé9
6.t

(í) A beszerzések elókészítésébenés az ajánlatok elbírálásában részt vevó személy,
illetoleg szakértó

a) nem ]ehet az

ajánlattevo, illetve ajánlattevonek, vagy az ajánlattevo
képviselójének hozzátarlozoja, vagy kozeli rokona [Ptk, 8:1 (1) 1 , 2.1;

b) nem

áIlhat az ajánlattevovel munkaviszonyban, vagy egyéb szerzodéses
jogviszonyban;

c)
(2)

A

nem lehet az ajánlattevo tulajdonosa, vagy résztulajdonosa.

beszerzések elokészítésébenés az elbírálásban részt vevo,

fen nálló osszeférhetetlenség i okot

a vele

koteles haladéktalanul bejelenteni.

(3) Összeférhetetlenségi ügyben vita esetén a polgármester dont.

szemben

A beszerzési eljárás
7.

(í) A beszerzési eljárás

tárgyalásos, kivéve, ha az aján|atkéro az ajánlati felhívásban
arról rendelkezik, hogy az ajánlatokat tárgyalás nélkul bírálja el.

(2l A beszerzési eljárás az ajánlatkéréssel (az ajánlati felhívás és dokumentáció)

lehetoség szerint legalább 3 ajánlattev részéretorténo kozvetlen megkuldésével
indul. Pc. ajánlatkéréselott a beszerzó iroda koteles a Kbt. 3. 22. pontjának
megfeleló alkalmazásával a beszerzési eljárást elókészíteni. az adott beszerzési
eljárás megkezdéséhez szükséges cselekményeket elvégezni, így külonosen az
adott beszerzéssel kapcsolatos helyzet-, illetoleg piacfelmérést,a beszerzés becsült

értékénekfelmérését,az eljárást megindító hirdetményt, felhívást és a
dokumentációt elokészíteni. A beszerzés elokészítését
kovetó piacfelmérés és
gazdálkodási
elozetes értékbecsléselvégzésétkovetoen a
eloadó koteles a
beszerzés elókészítésesorán keletkezett dokumentumok megküldése mellett
kikérni a felelós vezeto véleményétabban a kérdésben,hogy a beszerzés
k zbeszerzés-köteles, avagy nem. A gazdálkodási eloadó a véleménykéréstolyan

idóben koteles kezdeményezni, hogy a véleményelkészítésérea rende]kezésre álló
dokumentációk átvizsgálása alapján megfelelo idó álljon rendelkezésre.

(3) A felel s vezeto a hozzá érkezett véleménykérést
követoen haladéktalanul, de
legkésobb 5 napon belül koteles nyilatkozni abban a kérdésben,hogy a beszerzés a
Kbt, hatálya alá tartozik-e, vagy sem.

(4) A

beszerzési eljárás során valamennyi ajánlattevo számára - az egyenlo esély
biztosítása érdekében- az ajánlat megtételéhezszukséges valamennyi információt
az alánlatkéro koteles a tobbi ajánlattevo egyidejtí értesítésemel]ett megadni.

Az ajánlatkérés
8,

(í )

Ajánlatkéró az ajánlatkéréskor az alánlati felhívást és dokumentációt egyidejuleg,
kozvetlenü] küldi meg lehetoség szerint legalább három ajánlattevo részére.Nem
kell a dokumentációt kozvetlenül megkuldeni, amennyiben az annak terjedelme,
vagy más korülmény miatt ajánlatkérónek aránytalan nehézségetjelentene. Ebben
az esetben azonban az ajánlati felhívásban ajánlatkéronek elo kell írnia a
dokumentáció beszerzésénekhelyét, határidejét, pénzügyi és egyéb feltételeit.

(2l

Pe. alántatkéro az alánlattevokkel a beszezési eljárás bírálati szempontja szerinti
tartalmi elemei vonatkozásában tárgyal a bírálati szempontok vonatkozásában a 9.
(1) bekezdés c) pontja szerinti eloírás keretein belül, kivéve, ha az ajánlati
felhívásban a 7. (1) bekezdése szerint akként rendelkezett, hogy az alánlatokat
tárgyalás nélkül bírálja el.

(3) Az

ajánlattételi határidót ugy kell megállapítani, hogy
eséllyel megfelelo ajánlatot tehessenek.

(4) Fa

az ajánlattevók

egyenlo

ajánlati felhívás tartalmát ugy kell meghatá rozni, hogy annak alapján az
ajánlattevok megfetelo ajánlatot tehessenek és a szabályszerríen, idóben benyujtott
aj án latok osszehason íthatók legyenek,
]

9.

(1l

^z

ajánlati felhívásnak legalább az alábbiakat kelI tartalmaznia,

a)

ajánlatkéro szerv megnevezését, székhelyét,továbbá ha az ajánlati felhívásra
a Képviselo{estület dontése, vagy megbízása alapján kerul sor, az erre való
utalást, a Képviseló-testulet határozata számának megje|olésével, va!amint az
ajánlatok elbírálására jogosult személy t17 (3)] megnevezését,

b)

e szabályzatra való hivatkozást,

c)

eljárás menetének meghatározását (külonosen: tárgyalásos, vagy tárgyalás
nélkuli, tárgyalásos eljárás esetén a tárgyalás menete), valamint azt az
elóírást, hogy az ajánlattevo koteles kifejezett nyi!atkozatot benyujtani,
amelyben elfogadja az ajánlati felhívás feltételeit, továbbá a kifejezett
nyilatkozatnak egyértelmtien tartalmaznia kell a szerzodés teljesítésére
vonatkozó kotelezettségvállalást és a kért ellenszolgáltatást, továbbá azt,
hogy tárgyalás esetén ajánlatát csak a bírálati szempontok szerinti tartalmi
elemekben, és kizárólag az alánlatkérore kedvezobb irányban módosíthatja,

d)

a beszerzés tárgyának pontos meghatározását, fóbb adatait,

e) a
ki

teljesítéshelyét, határidejét, feltételeit az ellenszolgáItatással kapcsolatos
kotéseket, feltételeket,

a 0.

0

tobbvált ozatú ajánlat teheto-e, figyelemme]
pontjára,

g)

részajánlat teheto-e,

h)

ajánlatkéro biztosít-e hiánypótlást,

i)

a dokumentáció beszerzésénekhelyét, határidejét és feltételeit, amennyiben a
dokumentációt az alánlatkéro az ajánlati felhívással együtt nem küldte meg,
továbbá az alánlati felhívásra vonatkozó kérdésekfeltevésének, az esetleges
további információ szerzés (konzultáció) helyének, idejének és az
u gyi ntézó(k) személyének (ka pcsol attartó) megjelolését,

j)

azt az elóírást, hogy az ajánlattev az ajánlatában kifejezetten és

1

(2) bekezdéséneke)

elkülonített módon, mellékletben - kozolt üzleti titok nyilvánosságra hozatalát
megtilthatja, azonban az alánlattevo nevének, székhelyének (lakóhelyének),
az általa kért eIlenszolgáltatásnak és a teIjesítési határidónek, valamint az
olyan információnak, amely a pontozásnál szerepet játszik, a nyilvánosságra
hozatalát azonban nem tilthatja meg,

k) az

alánlat benyujtásának helyét, módját, határidejét (óra, perc pontosságga]),
a példányszámát és a szükséges mel!ékleteket, valamint azt a rendelkezést,
hogy az ajánlatoknak a benyujtásra nyitva áIló határidóben be kell érkezniük,
azaz nem elegendó az ajánlatok postára adása,

!)

az ajánlatok felbontásának helyét, idopontját, az eredményhirdetés esetén

annak helyét, határidejét, a bontáson jelen!évók korét (legalább az ajánlattevo
és az ajánlattevók képviselői); a szerzódéskotés tervezett idópontját,

m) jogfenntartást
nyIlvánítására,

a beszerzési eljárás indokolás nélküli -

eredménytelenné

n) annak eloírását, hogy az ajánlattevo nem igényelhet térítéstaz alánlatkérotól
az ajánlat kidolgozásáért, és az ajánlattétellel kapcsolatban más jogcímen
sem terjeszthet elo kovetelést, abban az esetben sem, ha az ajánlatkéro
bármilyen okból eredménytelennényilvánít otta az eljárást,

o)

ajánlati felhívás visszavonásának és módosításának lehetóségét, továbbá az
ajánlati kotottségrol szóló tájékoztatást a 12. -ban foglaltak szerint,

10. -ban meghatározott szempontjait, amelyek
kizárólag a megkotendo szerzódés tárgyához igazodó, mennyiségi vagy más
módon mérheto tényezokon alapulhatnak, valamint az érvénytelenné
nyilvánítás (16 ) eseteit,

pl az ajánlatok elbírálásának

q) amennyiben az eljárás nyertese a szerzódéskötéstol visszalép, arra való
utalást, hogy az ajánlatkéró a második legkedvezóbb ajánlatot tevónek
minosített személlyel kíván-e szerz dést kotni,

(2l

(3)

ajánlatkéró az ajánlati felhívás mellett koteles dokumentációt készíteni,melynek
^z
kotelezo része a mtiszaki tartalom pontos meghatározása, a felhívásban nem
szereplo egyéb szerzódéses feltételek, építésiberuházás esetén a 30612011.
(Xl!.23.) Korm. rendeletben elóírtak is. Amennyiben a dokumentációt ajánlatkéro nem
teszi kozzé a 8. (1) bek. szerint, úgy az ajánlati felhívásban meg kell jelölni a
dokumentáció beszerzésének helyét, határidejét és feltételeit is.

Az

ajánlati felhívásnak vagy

tartalmaznia kell:

az

ajánlati dokumentációnak szükség szerint

ajánlaíi biztosíték(1 1. ) kéréseesetén annak mértékét,rendelkezésre
bocsátásának módját, határidejét, és kamatmentes visszafizetésének

a) az

feltételeit, továbbá a

11

(3) bekezdésében foglaltakat,

b) szerzodést biztosító mellékkotelezettségeket,

c)

amennyiben ajánlatkéro az eljárás során az ajánlattevok alkalmasságát is
vizsgálni kívánja, ugy annak meghatá rozását, hogy mely korülmények
megléte, illetoleg hiánya vagy azok milyen mértéktjfogyatékossága miatt
minosíti az ajánlatkéro az ajánlattevot alkalmatlannak a szerzodés
teljesítésére,és ebben az esetben az ajánlattevok pénzügyi, gazdasági,
m

ríszaki a lkal m asság át igazoló

nyi

latkozatok,

i

g

azo láso k meg

h

atár

ozását.

10.

(1) FE

ajánlatkéró az ajánlati felhívásban, illetve
feltételeknek megfelelo ajánlatokat

a)

a

dokumentációban meghatározott

a legalacsonyabb osszegrí ellenszolgáltatás, vagy

b) az osszességébenlegelónyosebb

ajánlat szempontja alapján bírálja el,

(2)

Ha az ajánlatkéró az osszességében legelónyosebb ajántatot kívánja kiválasztani, az
ajánlati felhívásban, vagy a dokumentációban koteles meghatározni

a) az

osszességében legelonyosebb ajánlat megítéléséreszolgáló

részszempontokat;

b)

részszemPontonként az azok sulyát meghatározo _ a részszempont tényleges
jelentoségével arányban álló - szorzoszámokat (a továbbiakban: sulyszáÓ); -

c) az

ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelésesorán
adható pontszám alsó és felsó határát, mely minden részszempont esetében
azonos;

d)

azt a módszert (pl. lineáris arányosítás), ametlyel megadja a ponthatárok [c)
Pont] kozotti pontszámot, mely módszer minden részszempont esetében

azonos;

e) tobbváltozatu ajánlattétel lehetosége esetén, hogy a változatoknak

milyen

minimum kovetelményeknek, illetóleg kozbeszerzési mríszaki leírásnak kell
megfelelniük, és azokat milyen egyéb kovetelmények szerint ketl elkészíteni
azzal, hogy tobbváltozatú ajánlattételre kizárólag a 10. (1) bekezdésénekb)
pontja alkalmazása esetén kerulhet sor, kulonos figyelemmel a 8. (4)
bekezdésére.

(3)

A részszempontokat az ajánlatkérónek az alábbi kovetelményeknek megfeleloen
meghatároznia.

a) a részszempontok korében nem értékelhetoaz ajánlattevo
teljesítéséhez szükséges pénzügyi,

b) a
d

g

kell

szerzodés

azdaság i és m riszaki aIkal masság

a

;

részszempontok kozott mindig meg kell adni az eIlenszolgáltatás (ajánlati ár,

íj) mértékénekrészszempontját;

c) a

részszempontoknak gazdaságilag értékelhetómennyiségi, illetve minoségi
tényezókon kell alapulniuk, a kozbeszerzés tárgyával, illetoleg a szezodés
feltételeivel kell kapcsolatban állniuk;

d) a részszempontok nem eredményezhetik ugyanazon ajánlati tartalmi
tobbszori értékelését;

elem

e) ha részszempont korében alszempontok is meghatározásra

kerülnek,
alszempontokként azok - tényleges jelentoségével arányban áIló - sulyszámát
is meg kell adni.

Ajánlati biztosíték

íí.
(í)

Az alánlatkéro az eljárásban való részvételtajánlati biztosíték adásához kotheti, amit
az ajánlattevonek az alánlatának benyujtásával egyidejtíleg vagy az alánlatkéro által
az alán|ati felhívásban meghatározott idópontig , az ott megje|olt mértékig és módon
kell rendelkezésre bocsátania.

(2l

A biztosítékot vissza kell fizetni

a) az ajánlattevók részéreaz ajánlati felhívás visszavonását, az

eljárás
illetve
kihirdetését,
illetve
az
eredmény
megállapítását,
eredménytelenségének
belül,
10
napon
koveto
az eljárást lezáró dontés meghozatalát

b)

(3)

a nyertes ajánlattevo részérea szerzódéskotést kovet 10 napon belül,

Nem jár vissza a biztosíték,ha az ajánlati felhívás szerint az a megkotott szerzódést
biztosító mellékkotelezettséggéalakul át, valamint akkor sem, ha az ajánlattevó az
ajánlatát az ajánlati kotottség idotartama alatt visszavonta, vagy a szerzodés
megkotése neki felróható okból hiusult meg.

Ajánlati fethívás módosítása, visszavonása, ajánlati kotcittség
12.

(1|

Az ajánlatkéró az ajánlattételi határido lejártáig módosíthatja az alánlati felhívásban,

illetve a dokumentációban meghatározott feltételeket. A módosított feltételekrol az
ajánlattételi határido Iejártáig uj ajánlati felhívást kell egyidejrÍleg valamennYi
ajántattevonek küldeni, amelyben uj ajánlattételi határidot kell megállapítani a 8. (3)
bekezdésében fog laltakra tekintettel.

(2l

ajánlatkéro az ajánlattételi határidó lejártáig visszavonhatja az ajánlati
az alán|atkéró valamennyi ajánlattevot haladéktalanul éftesíteniekell.

^z
felhívást. Erról

(3) Tárgyalásos eljárás esetén az alánlati kotottség az ajánlattételi határido lejártakor, áll
Üé, kivéve a bíráiati szempont szerinti tartalmi elemeket, amelyek vonatkozásában a
tárgyalás lezárásával.
(4) Amennyiben az eljárás során tárgyalásra nem kerül sor, ugy
ajánlattételi határido lejártakor áll be.

az ajánlati kotottség az

(5) Az ajánlati kotottség beálltával az alánlat nem módosítható,

Az ajánlatok benyujtása és nyilvántartásba vétele
13.

(1l Ac ajánlattevó részére- amennyiben ajánlatát személyesen nyujtja be - az ajánlat
átvételéról elismervényt kell adni, Pe. átvételi elismervénynek tartalmaznia kell az
átvétel idopontját, az átvevo nevét és kézjegyét, valamint annak eIismerését, hogV az
ajánlat benyujtása Iezárt, sértetlen borítékban tortént.

(2)

A

benyujtott ajánlatokról nyilvántartást kell vezetni.

A

nyilvántartásban a benYujtott

ajánlatokat t _iol kezdodóen folyamatos sorszámmal kell ellátni. A nYilvántartás
tarta]ma zza a beérkezésidopontját, a benyujtás módját továbbá az esetleges egYéb
megjegyzéseket.

A bontás

í4.

(í) Az ajánlatokat az ajánlatkéró az ajánlati felhívásban megadott helyen és ajánlattételi
határidóben (bontás idopontja) mindazok jelenlétébenfelbontja, akiket a bontásra
meghívott. A bontásra az alánlattevok képviselóit ajánlatkéro koteles meghívni.

(2)

A bontás során az qánlattevok nevét, címétés az ajánlat

bírá]ati szempont szerinti

tartalmi elemeit kell ismertetni.

(3)

A bontásról jegyzókonyvet kell felvenni, amelyet valamennyi ajánIattevonek meg

kell

kuldeni a bontástól számított nyolc napon belul.

A hiánypótlás

í5.
(1)

(2l

A

hiánypót|ás lehetóségét ajánlatkéro az ajánlati felhívásban biztosíthatja vagy
kizárhatja. Ha az alánlatkéro nem zárja ki a hiánypótlást, és ennek korébe eso hiányt
állapít meg, a hiánypótlási feIhívásban pontosan megjelolt hiányokról, a hiánypótlási
határidorol egyidejtíleg, írásban koteles tájékoztatni az osszes ajánlattevót.
ajánlatkéro koteles meggyózódni arró!, hogy

az

ajánlattevó

a

hiánypótlási

^z
felhívásnak megfeleloen eleget tett-e. A hiánypótlás nem eredményezheti az
aján latok módosítását.

Az ajánlatok értékelése,tárgyalás
16.

(1l FG ajánlat érvényes,amennyiben az alán|ati felhívás feltételelnek megfelel.

Q| Érvénytelenaz alánlat
amennyiben a felhívásban foglalt formai és tarta!mi kovetelményeknek
nem felel meg,

a)

b) amennyiben
ajánlattevo,

c)
d)

e)

D

az ajánlati

kotottség beálltát kovetoen módosítja

amennyiben a hiánypótlás során módosítja ajánlattevó az qánlatát,

ffil?

?Z"^=?í^"lfflattéte!i

határido lejártát kovetóen nyujtja be

amennyiben ajánlattevót ajánlatkéro a!kalmatlannak minósíti,
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9) amennyiben a

(1)

6.

bekezdésében meghatározott

osszeférhetetlenségi ok áll fenn ajánlattevóvel szemben,

h)

amennyiben ajánlattevó az ajánlati biztosítékot a felhívás
bocsátja rendelkezésre.

szerint

nem

í7.
(1l P,z ajánlatokat a gazdálkodási elóadó - hiánypót!ás biztosítása esetén a hiánypótlást
kovetoen - értékeliakként, hogy javaslatot tesz arra vonatkozóan a polgármesternek,
hogy mely ajánlatok érvényesek.
(2l Ac érvényesajánlatot benyujtó ajánlattevókkel - amennyiben a tárgya!ást az ajánlati
felhívásban nem zárta ka ajántatkéró tárgyal a 8. (2) bekezdés szerint. A
tárgyalásról egyidej leg jegyzókonyvet kell felvenni. A gazdálkodási eloadó tárgyalás
lezárásakor illetve tárgyalás nélküli elbírálás esetén az érvényes ajánlatok és
alkalmas ajánlattevok kiválasztását kovetóen az érvényesajánlatot tevo alkalmas
ajánlattevók kozul az ajánlati felhívásban a 10. alapján meghatározott bírálati
szempont és módszer alapján javaslatot tesz az eljárás nyertesének személyére,
(3)

A gazdálkodási eloadó készítieló az (1)-(2) bekezdésben tett javaslatok alapján az
ajánlat(ok) érvénytelennényilvánításáról (amennyiben az erról szóló külon dontés
szükséges) szóló dontést, illetve a beszerzési eljárás lezárásárol szóló dontést,
melyet a polgármester hoz meg.

(4) A gazdálkodási eloadó a (1)_(3) bekezdésben foglaltak végrehajtása során kikéri a a
felelós v ezetó vélem ényét.

Tájékoztatás az eljárás eredményér

!

18.

A beszerzési eljárás eredményérolaz qánlatkéró az alánlattevóket alezáro dontését|17
(3)] kozvetlenul egyidejríleg megkuldi, eredményhirdetés esetén a jelenlévo
-

ajánlattevoknek átadja, a jelen nem lévóknek pedig haladéktalanul megkuldi.

szerz déskcités
19.

(í) A beszerzési eljárás alapján megkotendó szezodésnek tartalmaznia kell
az irattári példányon a gazdálkodási eloadó által megkért, éS adott

fedezetigazolást,
a beszerzési eljárást ]ezáró dontés iktatószámát, valamint azt a kitételt, hog}
az ajánlati felhívás, a dokumentáció és a nyertes ajánlat a szerzódés
elválaszthatatlan melIékletétképezi,

(2l A felek csak akkor módosíthatják a szerzódésnek a felhívás, a dokumentáció
feltételei, itletoleg az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét,ha a
szerzódéskotést kbvetoen-- a szerzodéskotéskor elore nem látható ok kovetkeztében

- beállott korulmény miatt a szerzodés módosítása indokolt, kivéve, ha a módosítás
kovetkeztében a szerzódés értékeelérnéa kbt. szerinti kozbeszerzési értékhatárt.
(3)

A szerzódést a vonatkozó belso szabályok szerint - lehetóleg a tervezett idopontban

-

a beszerzési eljárás nyertesével kell ajánlatkérónek megkotnie.

Átmeneti és záro rendetkezések
20.

Jelen szabályzat 2017 . január 01. napján lép hatályba.
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Kardos Attila
polgármester

'\

Lórincz Edit
jegyzó
nevében és távollétében
i'-)

szádvári Erika
allegyzó

5.

Egyebek

- képvisel : vasárnap reggelre nagyon jegesek voltak
buszmegálló kornyéke. Nem látott kozmunkást dolgozni.

Visontav lstván

Simkóné Jámbor Marianna

-

a járdák, s

a

képvisel : a járdákat mindenkinek saját magának kellene

takarítani. Januári Hírmondóba be kell tenni.

A

képviselo-testulet ülésénegyéb nem hangzott el, ezért Kardos
ülést 15.30 órakor bezárta,

Attila polgármester az
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polgármester
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szádvári Erika
aljegyz
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