
KOzBr,SzEp.zt s I szAB ALy z AT

\raci Virosfejleszt6 I{ft. kiad6sainak esszerii es hat6kony felhasznills,sa,6d6that6saga 6.s sz6les kodi
nvilr'6.nos ellen5rizhet5s6ge erdek6ben - a kozbeszenesekr6l szolo 2015.6vi CXLIII. torv6ny (a
tovabbiakban: I(bt.) 27 \-a alapjdn - ^z 

alibbiakban szabhlyozza a kozbeszerzl,sekkel kapcsolatos
felel5ssesi rendet:

r. BEVEZETo nnrVOntxnzn snx

I.1. Szem6lyi hatily

Vaci \/arosfejieszt6 Kft. jelen I{ozbeszerz6.st Szabalyzatban (tovibbiakban: I(bsz.) fogialtak szerint
kijteies eljdrni a I(bt. hatrllva aIa tartozo 6s a l(bt. szabalyar szerint lefolytatand6 beszerz6sek sor6.n,
ide erwe a kozpontositc,tt kozbeszerzeseket is. A 2016. fprilis 22-et kovet5en kezdem6nyezett
kozbeszeruest eljirisokat a I(bt.-ben, a kapcsol6d6 jogszabalyokban, az e szabalyzatban
meghatlrozottak szerint kell dont6sre el6k6sziteni, valamrnt lefolytatni. Jelen I(bsz. hatillya nem terjed
ki a v6ci virosfejleszt6I( ft. tagvallalatatnak kozbes zerz|.sefte.

A szabalyzat hatalS,a ^ 'riact
szolgaltatas megrendeles<rire,
(egt'rittes e n : koz bes zerz 6.s eire)

1.2. T tugyi hatilly

V6rosfejleszto I(ft-nek ^ I(bt.
epitesi beruhazasaira, valamint
teried la.

hatalya al6 taftoz6 drubeszeru|.seire,
epit6si 6s szolgaltatasi koncessziorca

II. ERT ELll4EZ6 NENO ELI<EZ€,SEK

a) Aj6nlatk6r6: a r6szv6telj/aj6nlan/alS"nlatteteli felhiv6sban ai6nlatker5k6nt minden eserben Y1,ct
\/6rostejleszt6 I(ft-t kell f,::ltuntetni.

b) Donteshoz6: az adott l:ozbeszerzes ert6khataratol fuggedenul, a I(ozbeszerz6si
,\ I(ozbe szeruesi Bizottsag sz^v^zat: joggal rendelkez 6, allando tagjat:

- Vici Virosfejleszt6I.-ft. ngy"*ezet5 igazgatola (ala egyben a I(ozb. Biz. elnoki
- \r6c \raros Onkorm^..tyz^t Polgirmestere
- \ric \raros Onkorma.tyzat 1,. szamiAlpolg6rmestere
(akr a l(ozb. Biz. elnol<6nek akadals,oztatS.sa eseten elliltja az elnoki tiszts6get)

Brzottsag.

tisztj6t is ell6tja)

A l{crzbeszerz6si Bizott:;ag elnoke iogosult esetj jelleggel, szav^z^tl log nelkul, m6s szem6lyek
meghivasara is.

,\ I(ozbeszerz6.sr Bizotr-sag ^z osszes eljaras el5keszit6s6ben, Iefolytatasiban r6,szt vesz. A
i{ozbesze rzesr Bizottsig kjemelt feladata:

- diint az ellarast m,:gindit6 hirdetmeny f felhivds tartakn|rol (I{bt. 50. $), ktionos
birdlau szempont<>kra (I{bt. 76. $ (2))

figyelemmel a

- dcint a becstilt ert6kr5l (I{bt. 16. \ (1) bek.) 6s a rendelkez6sre all,o fedezet osszeger5l
(libt. 68 $ (a) bek.)

- clont a kozl>eszerzesi dokr:mentumok (tovibbiakban: dokumentacio) tafiaknarol (I(bt. 57.\)
- ha az elirarasban targyalasra kerul sor, akkor rcgzitr a targyal|,s menet6t, szabillyait, valamint

kijeloli az ajanlatkrir5 ft,szeroI r6szt vev6 targyalokat
- hirdetm6ny nelkuli tdrgyalascts elj6risban, illerve a I{bt. 113. $, valamint a L1,5. $ bekezdes a)

pontla szerinti eljaras eset6ben dont a felk6rni kiv6nt ajanLattev5k szem6ly6r6l



- dont a kozbeszenesi ellaras alapjan megkotott szerz6d6sekkel kapcsolatban felmerult I(bt-t
erint5 kerdesekbe,n (I(bt. 130-1+: $)

- dont a I(ozbeszerzlsr Dont6bizotts6g eljansaval kapcsolatos jogorvoslati rigyekben
- elfogadja az 6ves kozbeszerz6si tervet, tovat>b6. dont az |vkozben felmerul5 tervm6dositis

targyilban.
Emelle tt a Bfu 6lo Biz o tts ig ird s b eli 1av aslata alapjS,n:

- hi6nypodist rende:l el, felviligositast ker (I(bt. 71. $),
- dont a szamirasi Lriba kijar.itf s6rol (I(bt. 71 $ (11) bekezdes)
- indokolist ker (I{b,t. 72. S).

A I(ozbe szerzesi Bizotts6g a BfuaIo Bizottsag javaslata alapjS,n meghozza az eljarast lezaro dont6st.

A I(ozbeszerz€si Bizotts6g hatS.rozatait egyszeril sz6tobbs6ggel, n6v szerinti szavaz6,s utj6n hozza
azzal, hogy az adott kozbeszeru|.st ellfuast IezS,ro dontes meghozatala sor6.n a jelen l6v5 tagok nem
tafiozkodhatnak a szavaz6"skor. A kozbeszerzest eIj6,r5,st lez6,ro dont6st a I(ozbeszerz6.si BrzottsS"g az
a16,nlaa kototts6g lejart|t megel6z6en koteles meghozni. A I(ozbeszerz6si Bizotts ag hataroz^t^ 

^kozbeszen6si dokumentumok r6sz6l kepezi, de nem nyilr'dLnos rr^t. A l{ozbeszerz€si Bizotts6g
hatarozatat a reszere benvrijtott hatirozatt javaslat 6s annak mell6kletei alapj6,nhozza, z6,rt i,l,esen. A
zart ules megtattasa alol kivetelt k6peznek a kozbes zerz€si ten'vel kapcsolatos el5terjesztesek. Az
el5terjesztesek kotelez5 nrinimum tartakn6t a jelen I(bsz. 1. szamu mell6klete tartaim^zz^.

c) Birdlo Bizottsig: aI{ozbeszerzest Bizotts6g altaI nev szerint kijelolt bizotts6g, amelynek feladata:
- 

^ 
reszr'6teli jelentliez esek/a1anlatok el6zetes 6rt6kel6se;

- javaslattetel az ellaras eredm6ny6.re n6.zve, illetve a I{ozb.Brz. 6ltal meghozand6 dont6sekre
(pl.: hi6nypod6s)
A Bfuilo Rizotts6got ellar6sonk6nt kell kijelolni.

A Birilo Bizotts6g minimum harom tagbol all, amely tagok koz[l legal6bb egy-egy szem6ly k6pviseli
az alabbr s z akertelme t :

- beszerzes tArgya szerinti szak6rtelem;
- jogi szak6rteiem;
- kozb eszerzesi sza.<ertelem;
- penzugviszak6rtelem.
- ^ libt. 27 . $ (3) bekezdese szerinti esetekben kotelez5 felel5s akkredit6lt kozbesze rzesi

s zaktanacs ado b evo nis a, t:ir a\o biz o tts agi tagke nt v aIo s z erep el te t6 s e

L)gvanazon tag adott esetben tobbfele szak6rtelmet is k6pviselhet. A I(ozbesz erz(:st Bizotts6g
megfigvel5k6nt sz^vazatr joggal nem rendelkez6 tagot deiegilhat aBfuilIoBrzottsS,gba a I{bt. 22. $ (5)
bekezd6sevei osszhangbarr. A BirdLo Brzottsag az alanlztokkal kapcsolatos I(ozb.Biz.-nek javasolt
intezkedesek, tov6bb6 ^z al6nlatok v6gs6 6rt6kel6se, az eljaras eredm6nye tekintet6ben tort6n5
javaslattetel kapcsin koteles legal6bb egy alkalommal ulest tartani. Az 6rv6nyes r6szv6teli
jelentkezeseketf alanlatokat a ft.szv6tel:,/aj6nIati felhivisban meghat6rozottbkillan szempont alapjan a
Biralo Bizottsig sz^v^z^a ioggal rendelkezo ragjatnak indoktAssal ell6tott egy6ni birilIatt lap kitoltes6vel
kulor-r-kulon 6rtekelnie kell. Az egveni birilati lap a Birl\o Bizottsag ril6ser5l k6szitett jegvz5konyw
meilekletet kepezi. A L,iraIat soran az 

^gaz^t-szakmai 
kovetelmenyeknek valo megfeleles6rt,

ertekelesert, illefve az eblte a korbe es5 6n'6nyessegi, osszef6rhetetiens6gi k6rd6sek vizsg6lataeft a
Biralo Bizottsag 

^gaz^t-:;zakmai 
szakertelemmel iito tagja(i) felelnekl A BiraIo Biz-otts6g az

rll6s6r5l/ul6seir5l, 
^z 

ott elhangzottakr6l, igy kulonosen a szal<rnar v6lem6nyekr5l, a dont6si javaslat
(szakvelemeny) kialakitisa szempontjab6l l6nyeges koriilmenyekr5l, adatokr6l, informici6k6l
iegl'zokon!-vet koteles k.6sziteni. A Bkilo Bizottsig illtala sziiksegesnek tartott kozbens6
intezked6se, tor'6bba az eliaras eredmenyer6l szolo javaslat6,t irasban, a Birdlo bizottsagi jegyz6konyv
csatolasdval koteles a I{ozbeszerz6.st Bizottsig ele terjeszteni.

d) I{ozbeszerzest adatlap: beszerz|si igeny esetrin kitoitend5, kozbeszerzest eljilras kezdem6nyez6.s6,re
szoIg6l6, a ;elen I{bsz. 2. szimu melleklet6ben meghatarozott minta szerinti dokumenrum.



e) i{uldemenvek tovibbitasa: a kozbeszerzesi elyar6sok lefolytatasa sorin a r€szvetelre jelentkez5knek,
ajdnlatter'5knek es a kozbeszerzesi eljirasok krils6 kozremiikod5inek (felel5s akkredit6lt kozbeszerz€si
szaktanacsad6, lebonyoiitok, stb.) irt ieveleket/dokumentumokat els5sorban eiektronikus riton,
illet5leg faxonf postin meg kell kuldeni, figyelembe v6ve a I(bt. vonatkoz o el6ir6sait. A cimzettekt5l
ugyanezt kell megkovete.lni az altaluk irt vilaszlevelek/dokumentumok megkuld6se eset6ben is azza\,

hogy egy6rtelmiien t616koztatil kell a cimzetteket, hogy mely e-mail cimre 6s milyen postai cimte
(rJgyintez6t vagy szoba:;zilmot is megjelolve) kuldjek a v|Iaszleveleket/ dokumentumokat. Az
Ajinlatk6r6 munkatS.rsar:;zim6.ra valamennyi beerkezettvagy kikuidott irat dokumentiiisakotelez5.

f)Tirokvedelem a kozbes zerz6.si elyirasok soran, az osszef1rhetedens6gi es titoktart6si nyilatkozat" 
^

kozbeszen6si ellaris mr:grralositasaban ^z el5keszit6sben, lebonyolitisban, donteshozatalban,

adminisztrici6ban a t(ozbesz erz6si Bizottsig, valamint b6rmilyen m6s jogcimen r6.szt vev5

szemelyek kotelesek a titokv6delem szabalyatnak betartas|ra, a verseny trszt^saganak megovils|ra

torekedni, es ennek megfelel6en osszef6rhetetlensdgi 6s trtoktartisi nyilatkozatot kotelesek alairnt a

jelen szabalyzat 3. szimu mell6klet6ben foglalt tartalommal. A nyilatkozat alafu5,s6nak megtagadasdtol
'legyz6konyvet 

kell felvenni. Az Aj6nlatk616 oldalar6l b6rmely szem6Iy l<tz5'rolag ezen nyilatkozatok

oliirar1t kovet5en kaphat informiciot ^z eljirisr6l, vagy tekrnthet be dokumentumokba, illetve

kezdheti meg miikodeset

g) Informaci6k6r6s kozbesze rz6si eljarasban: figyelemmel a I{bt. 2. S (2), valamint (3) bekezd6s6ben

Ioglaltuk, a, az Aj6nlatk6 ft\ reszer6l az el15,r5,sbin r6.szt vev5 szem6lyek, amennyiben arra egy6bk6nt

jo[osultak, a I(bt. keretei kozott inform6ci6t k6rhetnek a I{ozbeszerz!.siBrzottsagtol' Az inform6ciot

ker5 felel5s a tudom Asdrn jurotr adatok meg5rz6.s66rt, jogs zerii kezel6s66rt' Informici'5k6r6s nem

kezdemenvezhetd ^z Ajanlatk6r5 hivatal hivatalos honlapjan nyilvinosan el6rhet5 adatok

vonarkozas6ban. A kozbeszerz6sileg, r'ersenyjogilug aggalyosnak it6lt informici6k6r6st meg keil

tagaclni. ,\z informlciokertis roi. a Vaci Varosfejl eszto l(ft. besz erz6.si uod|la nyilvantartast vezet'

rrr. A KozBE szuuztsr ELJARAS LEBoNvoLfTASABAN KozREvruroo6 ecvpn
SZERVEK

a / I / ri c l/ d ro s O n ko rrn a nlt <at Kii * e s ry rry i M u n ka a op o rU a

A \,'aci Virosfejleszts l(ft. 6ltal inditott kozbeszerz€si eli6r6sn6l. ahol a becsult 6rt6k a 20'000'000,-

(azaz. huszmillio) Ft-ot meghaladja, ott ^ kozbeszerz6si el166s sor6n vic V6ros Onkorm6'nyzat

I{cj z b e s z e rz esr Munka cs o p () f ti 6nak ho zzalarul6 s a s z iiks 6ge s'

b Kii<besryrrysi S <akdrt6

A Vaci V6rosfejl eszt6 l(ft-vel kotott megbizis i szerz5d6.s alapiS,n felel a I(bt' hat6lyos

renclelkezeseinek az alkalrrazzs66.rt, gondoskodrk az adott beszerzl.shez kapcsol6d6 kozbeszetz6'si

tg),.k jogszerii es szakszerii lebon)'olitisir6l'

I(iemelt feladatai:

o s s zeallit 1a a I{ozb eszerz€si tervet

az ajanlatt f reszv eteli felhivis eik6s zites e,

kozzttttelre tovibbitasa ^ I(ozbeszerz6sek Tan6,csinak, TED-nek, vagy megkiild6se az

aj6nlattev6nek,
az ajanlatt f ft.s zv 6.tel i do kume n tici6 o s s z e6llitis a, 6rt6kel6 s e'

kregeszit5 taiekoztaras elk6szit6se, megkuld6 se 
^z 

aiS,nlattev5knek/ielentkez5knek,

be6rkezett aiinlatok erkezter6se, bont6sa, err6l legyz6kon,t'v keszit6se 6s kikilld6se,



- ert6kel6s, hi6nyp6t16s, felviligositis 6s indokol6s k6r6sre tort6n6 felhiv6s elk6szit6se 6s
kikuld6se,

- reszvetel a BiraIo Bizotts6g ul6sen, jegyz5konyv keszitese,
- reszvetel a donteshozata[ ulesen,
- ellarasi es erdemr javaslatt6tel aBiralo Bizottsig szama,ra,
- kialakult dontes alapjin ir6sbeli osszegezes keszitese,
- eljfuils eredm6nytinek kihirdet6se,legyz6konyv k6szit6se az ercdm6nyhirdet6sr5l,
- eliads eredm6nye6l szol6 taj6koztat6 hirdetm eny keszit6se 6s megkuld6se,
- esetleges jogorvoslati elj5.r5,s eset6n teljes korii k6pvisele t a I{ozbeszerz1.st Dont6bi zotts;g

el5tt 6s az illet6kes, illetve hataskorrel rendelkez6biros6q e16tt.

c/Be.rryrry.ri Res{eg

- a I{6zbeszerz6si t,:rvhez szrikseges adatok tov6bbit6sa a I(ozb eszen1.st Szak6rt6 fei6.
- kapcsolatot tart 

^ 
tagvallalatokkal, a I(ozbes zerz\.stszakert6vel,

- szrjks6g eset6n kapcsolatot tarr a I(ozbes zerz6,sekHat6s6ggal,
gondoskodik 

^t elj6r6sokhoz kapcsol6d6 osszes hirdetm6ny szerkeszt6si dijinak
megfizet6s6r5l

kapcsolatot tarr az ajanlauev5kkel,
reszt vesz 

^z 
egy(:s eljirasi cselekmenyeken, azokat dokumen talja,

liapcsolatot tart a I{ozbeszerz(:si Bizottsiggal, aBrzottsig ul6seir5l jegyz6konwer 6s kivonatot
k6szit,
taj 6ko ztatja a Brz'trts 69o t az 6v es o s s zegez 6 s megkilld6s 615l
gondoskodrk az e,ljdrisok dokument6Id,s6nak 5 6ves meg6ru6,ser6l
gondoskodik a I(bt. kozzetete[ 6s adatszolgaltatdsi kotelezerts6geinek betart6s6,ro1

rV' Az uNros TLLETVE A NEMZETT ELI/LRASREND SZERTNT ALg(ALMA7AND7
SZABALYOK

al- Az unios ertekhati tt eI&6 6rtekii kozbeszerz6sekre a I(bt. m6sodik resz6ben foglalt szab6lyokll I r/!
aLKaImazandoK.

VAz unios ert6khatart ei nem &6 es egyben a nemzeti 6rt6kh atl,rt eIer6
megvalositasakor a I(bt. 112. $ (1) lr) pontjaban foglaltakat kell alkalmaznt,
N{6sodik R6szeben megnat6 rozott szabalvok szerint 1ar eI a 11,3_1,16. \_ban

6rt6kil kozbeszerz6sek
mely szerint a tow6.ny
foglalt elteresekkel.

V. A K0ZBtr,SZERZtr,SEK TERVEzf,sg,

V.1. A kozbeszerz6si terv elk6szit6se

Az eves kozbeszeruesr ten'elkeszitl.sehez az ad,ott6r,re ten,ezettkozbeszeru6sielj6r6sokrol, illewe azeves beszerzesekr5l 
^z Ajanlatkero valamennyi bels5 reszlege 

^ tervezett eves koltsegvet6s
ten'szamai alapjan - minden ev februar 15-ig koteles mind u tlbr. hatillya al6, mind 

^z 
az al6 nemt^rtozo (krveteh koros valamint a kozbesz erzest ertekhatart el nem er6) beszerz6sek vonatkoz i,saban amegfelel5 adatokat aYa'',i Virosfejleszt6I(ft. beszerztsrreszleg resz'ereir6sban kozolni (a 4. sz6mimelleklet szerinti adadap kitolt6s6vel).

A v6ci v6rosfejleszt6I([t. beszerzesi r6szlege alJi,tia ossze az eves kozbesze n6.srtervet. Amennyiben
eV kozben menji f1l uj, addig nem ism.tt korb.szerzesrigeny, rigy arr6l irasos indokol6ssal ell6tottraiekoztatot kell adni a reszere. Amennyiben a kozbes ierzesi rerv ossze6llitasa el5tt (anuarban,



februirban, vagy marciusban) v6lik szriksegess6 egy kozbeszen6,si eljaras meginditS,sa, ugy eztlegal|bb
e datumot megel6z6 30. napig koteles jelezni az adott r6szleg, annak megjelol6s6vel, hogy a kovetkez6
6vben a hasonl6 jeliegii beszerz6sek v6rhat6 6rt6ke mennyi lesz. Az illet6kes reszleg a kozbeszetz6.si
terwben foglalt kozbeszen6.si eIjfuAs meginditasa el6tt 4 h6ttel koteles jelezn aYaci V6rosfejleszt6
I(ft. beszerz6si reszlegenek, hogy az eljarast t6nylegesen le kell folytatnr. Ezzel egy id5ben koteles
atadni a kozbeszerze{ adatlapot is.

vr. A t<ozns,szgr.zt'isr szERzdof,s

A kozbeszerz|.sr szerz6cl6.s a kozbeszerz€si eIjarS,s nyertes6vel kothet5 meg. A szen6d6skot6skor
figvelembe kell venni az Ajdnlatk6r5nek a hatdlyos kotelezetts6gv6llal6s rendjerf1, az ellenjegyzex6l,
az 6.n'enyesitesr5i €s az utalv6nyozastol szolo bels5 szabalyzas6ban foglaltakat, tov6bbA a feIhivils, a

dokumentacio es az alanlnt tartalm6t is.

A kozbeszerzesi eljir6s eredmenyekent kotott szen6d6.sben (kozbeszerzesi szerz6d6s) a l{bt. 136. $-
ban ioglalt kotelez6 tarralmi elemeken tfi, tovabbi kotelez5 tartaimr elemkent ki kell kotni 

^zalabbiakat:
a) a szerz6d6.s teljesit6se soran ^ kozbeszerz6si szerz6d6.s kotelezetqe tiirni koteles az

Aj6nlatk616 6ltal szuks6gesnek tartott, tov6bb6 a hatalyos jogszab6lyokban meghatS.rozott
ellenSrz 6.si feladzL to k v6gz 6 s 6 t

b) az alanlattev6k€nt szeru6d6 fel teljesit6s6ben a I(bt. 138. $ bekezd6seiben meghat6.rozott
szerzSd€s teljesit6se 6rdek6ben ^ nyertes ajanlattevo (ajanlattev5k) ^ I(bt. 27. $ alapl6n
proiekttarsasagot hoznak letre, a kozbeszerz6.si szerzod|.sben foglalt jogok 6s kotelezetts6gek
a projekttarsasag letrejottenek id(ipontjatol a projekttirsasagot illetik meg, rllet5leg terhelik

c) az alanlattev5 tr-rdomasul veszi, hogy az Alanlatk6r5 az alfamhaztafiasr6l sz6lo 2011. 6r'i
CX(-\'. tijrrcnr- es a I(bt. 13. $-a alaplan a szeruod|s adatatt, illerve ^ szerz6d6.st

nyilv6nos s6gra h<>zza

d) epit6si bervhazas eset6ben az S,gazatszal<rnai jogszabilyok altal el6irt kotelez6 taftalmat
e) szerz6d6.s-m6dos;it5,sra vonatkoz6 rendelkezesek eset6n utalni kell a l(bt. 141. \

rendelkez6seire.

A kozbeszerzesr szerz6d6r; modositzisara I<tzarc:Iag a iibt. 141. \-6ban meghat^tozott feltetelek szerint
kerulhet sor. Szerz5desmirdosit6.sra csak m6g hatalyban l6vo szerz5des eset6ben van lehet5s6g. A Ptk.
szerinti potmlrnka esetebt)n - ^z 

ott meghat^rozott felt6telek fennili6sa mellett - a I(bt. kiegeszit5
epitesi beruhazaua 6s szolg6ltatis megrendel6s6re vonatkozo szab|Iyar kerulhetnek alkalmazS.sra,
kiveve, ha annak megrenrlel6se a I(bt. 141.$ alapyan lehets6ges.

A tamogatisbol megval6sulo kozbeszerzlsi elj6r6sok eredm6nyek6nt kotott szerzod|.sek m6dosit6sa
kapcsin a vonatkozo kiilc'n jogszabiivban meghatarozottakat is figyelembe kell venni, csakrigy, mint
esetlegesen a tamogatasi si:erz6dts szerz5desmodositaua vonatkozo rendelkez6seit.

VII. EGYEB RENDELKEZESEK

a/ Ba.r:eryd.ti Rtis:leg -Dokuntentrjlrisi kotele:ett.rip a kijzbes:erzdsi eliirrjsban

A feladata a kozbeszerzes,i elj6risokat azok meginditAsatol a jogorvoslati eljaras logerSs lezardsarg,
illetoleg a kozbeszerzesr:;zen6des teljesit6s6ig terjed5en irasban kell dokumentilni. A keletkezett
iratokat, szerz6d6.seket, azzal kapcsolatos jelenteseket, osszegez6seket stb. lehet6s69 szerint
elektrorrikus uton rogzitett (CD, stb.) form|ban is meg kell 5rizni. A kozbeszeru€sr ell6rds sorin
keletkezett valamennyi dokumentumot a kozbes zerz|sr eljl,rus \ezaruIS"satol, illet6leg a szerz6d6.s

tellesiteset5l szamitott 5 6vig meg kell 6rtzni. Amennyiben ^ kozbeszerz6ssel kapcsolatban
jogon'oslaa eI1ail,s indult, az rcatokat annak joger5s befejez6s6ig, de legal6bb 5 6vig kell meg6nznt.
Amennyiben logszabily v^gy ^ t6mogat6si szerz5d6ses rendelkez6s 5 evnel hosszabb 6rzest.



kotelezettseget ir el5, a kozbeszerz6si dokumentumokat
id6tartamrg kell megortz:ti. A min6sitett adatot tartalmazct
idejuk lelartargmeg kell onznr.

b ,4"/ilel,6tsegt rend

^ vonatkoz6 rendelkez6snek megfelel5
dokumentumokat legal6bb a min6sit6si

A kozbeszerz6.si eljirasban a I(bt. es a v6grehaltas6,ra szolgalo egy6b jogszabdlyok, bels6 szabillyzatok
el6irisainak 6rv6nyesul6s6t ^ kozbeszen6.sr elj6,rils megval6sitasaban 

^z el6keszit6sben,
lebonl'efit6Lsban, dont6shozatalban ^ feladat- 6s hatiskoruknek megfelel5en r6,sztvev6 minden
szemelt'nek es szen'ezetnek biztositania kell. Nevezettek a I(bsz. 3. sz6mu mell6klete szerinti
osszeferhetedensegi es titoktartasi n\'ilatkozatot kotelesek alairnr ^ kozbeszerz6si eliansban valo
kozremiikodes[k megke:rd6s6t megel5z5en. E zen rendelkezesek megsert6se eset6n, a vonatkozo

1 
o gs zab aIi'o k s z erin t felel(i s s eggel tartoznak.

i\ Iiotelezetts6gvdllal6 hat6skor6be tartozrk ^ kozbeszerz6si eljir6sok szabllyszedi lefolytatisa
ell,enorz6.s6nek elrendelese, a szabalytalan vagy ^ kozbeszerz!.si el15,r6s ttsztasS,gat s6rt5 esetek
kivizsgillsa es a szukseger; intezkedesek megt6tele.

\/III. ZNNO RENDELKEZESEK

A kozbeszerz6si elj6r6sb,r bevont szemelyek szem6lyesen kotelesek r6,szt venni a feladatell6t6sban.
A kozbeszerz|.si eljar6ssal kapcsolatban bevont logi szem6lyek a megfelel5 szakl.rtelemmel
rendelke z6 szem6llyel kc telesek a feladatukat teljesiteni.
Birnrelt' szemely /szenre'zet. amelll'sl szemben osszef6rhetetlensegi ok az osszef6rhetetlens6gi
nr'ilatkozat alarasat kovetoen all, be, vagy 1ut az erintett rudomasara, koteles ezt a I{ozb.Btz.
elnoke resz6re haladektalanul bejelenteni, es az adott eljarasl>an valo tevekenyseg6t halad6ktalanul
besziintetni. Ennek elmaradasa, vag,y nem haladektalan bejelent6se eset6n ^z 6dntett
szemlIy /szervezet teljes kirtlritesi felel5ss6ggel, tovilbbh az 6rintett szem6ly (adott esetben)
munkaj ogi 6 s biintet5 j ogi felel6s seggel tartozlk.

Amennt'iben jelen szabttlyzat b6rmel)' rendelkez6se kogens jogszabily rendelkez6sebe iitkozne,
akkor minden tovabbi intezkedes helvett a megsertett logszabalyi rendelkezes alkaknazando,
azt>nbirn haladektalanul jelezm kell ^ I{ozb.Biz.-nak a jogsert6 helyzet fennal76,sat, amely
intezkedik a jelen szabalyzat miel5bbi modositasarol

E Szabalyzat ^ I(6pvisel5-testule t 77 /2016. (IY .21.) sz6mu hatirozatavzl l6p hatalyba.
Rendelkezeseit, ezt az id<5pontot kovet6en meginditott kozb eszeru|.st e\l6r6sokra kell alkalmaznt.

tr szabalvzat hatalybal,ip6s6vel parhuzamosan hat6ly6t veszti Yac V6ros Onkormanyz^t
I{epviselij-testulet 92/2015. (IV.29.) sz^mu hatarozataval hatalyba l6ptetett I(ozbeszerz6.sr
Szabalvzat.

Vdc, 2016. dprilis 21.

lffili:ffinii::fJi,'1ti
;w,Thii"tr:,"l::;;;;:t,

Tar Gyfiryv
Ugtvezed ilazgatd



Mell6kletek:

1,. El5terjeszt6sek k5telez5 tartalmi elemei
2. I(ozbeszerzesi acatlap
3. Osszettrhetetlensegi 6s titoktartisi nyilatkozat
4. F.gybeszimit6si nytTatkozat
5. Biralobtzotts6gi t;rgok kijelol6s6 re szolgdl6 iratminta



1,. szdmimell6klet

El6terjeszt6sek kotelez6 tartalmi elemei

l. Elifuilst kezdem6nye:26 el5terieszt6s eset6ben:

a) I(ozbesz erz6si A,Jadap
b) reszr'6teli/aj6.nlati/ajanlatteteb felhivis, illerve 

^z ehhez kapcsol6d6 dokumentS,ci6 (mely
tartalmazza 

^ 
s z e rz5d6 s -terve z e tet) ./

2. Dont6si javaslatot taltaknaz6 el6terieszt6s eset6ben:

a) bontisi jegvz<ikon1'v

b) hi6nypod6sra felszolito, illefve feh.il6gositds-k6r5 lev6l/levelek, iratbetekint6ssel, el6zetes
vitarendez6ssel k:lpcsoiatos anyagok, valamint az erre v6.laszkent kapott iratok, nyilatkozatok

c) a kozbes zerz6 altal a Bir|lo Bizottsag r6.sz6.re k6szitett, szuks6g szerint aktuabzhh, el5zetes
ert6kel6 munkaanyag

d) aBirAIo bizottsig;i ul6sjegyz5konyve, amelynek mell6ldete a jelenl6ti ive, 6s ha k6szult, akkor a
szakv6lem6nvek. A BiruIo bizottsigi tagoknak ^z osszef6rhetetlens6gi es titoktart6si
nvilatkozatai



2. szamu mell6klet

Kozbeszerz6si Adatlap

I. Altal6nos adatok:
- A beszenS megnevezese:6s cime
- A beszerzes lebonyolit6saval megbizott szerar megnevez6se 6s cime:

II. Miiszaki adatok, fed,ezet:
- A beszerzes megnevezese:
- helys;

- jellege:

- mennyisege:
- a csatolt mriszaki dokunrentS,cto megjelol6se:

- rendelkezesre al,o anyagi fedezet:
- kozbesz erzes becsult erteke (a piacon az adottbeszerzlsi targyert kin6lt legmagasabb 6rt6k6t kell

erteni ezen):

e.r,"r,!r I n.ta. ^Jnl i'ta



3. szilmit mell6klet

Osszef6rhetetlens6gi 6s titoktart6si nyilatkozat

Alu[rott

N6v:

Cim:

a(z) tdrgyu kozbeszeru|,si

eljarasban akozbeszerz€se:kr6l szolo 201,5.6vi CXLIII. torv6ny 25.$-a alapj6n

kiielentem,

hog)' r'elem szemben ^ I(bt. 25. \ -iban meghatarozott osszef6rhetedens6gi ok, mint l<tziro
korrllmenv nem 6ll fenn.

Egvben kotelezetts6get r'illalok art^, hogy a fenti t^tgyu kozbeszen6.si eljarassal kapcsolatban
tudomasomra jutott a Polgiri Torv6nykonyvrSl szo\6 2013. 6vi V. torv6ny szerinti, koz6rdekb6l
nyilv6nos adatnak nem min5siil5 adatot uzleti titokk6nt kezelem, ^ kozbeszerzl.si elj6r6ssal

kapcsolatos tudom6somra jutott adatokat, t6nyeket, titkot megoruom, azt sem az eljarS,s befejez6se

e15tt, sem pedigazt kovet5en jogosuladan szemlly tudomhsara nem hozom.

'I'udomassal birok ^z Ssszef6rhetetlenseg fennillis6nak 6s ^ trtoktartisi kotelezetts6gem
megszegesenek j ogkovetke;rmenyeir5l.

,]elen nvilatkozatot a jogkor,etkezmenyek ismeret6ben, minden befolyisolistol mentesen, saj|tkezia,Ieg
az alulirott helyen 6s napon irom a15,.

,'\l6irds
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1. szamumell6klet

E gyb e s z 5mit6s i ny ilatkozat

Aiulirott ... a I(bt. 16-19.$tekintettel kilelentem, hogy a ....
tdrgvevben ^ ... r6szleg az alabbt tal>Iazatokban foglalt beszerzl,si t6telek
kozbeszereztetese v6[k szu]rsegess6, az al6bbi utemez6sben:

ra,.trDltes

2. Egybesz6mitand6
k6zbeszerz6s
megnevez6se:

Ko7lesryr4dl trirgya

aldrdsonkdnt

Arubeszerz6s

1.. Egybesz|rnitand6
kiizbeszerz6s
megnevez6se:

Ko{tetryrie.r targya

eljrirrisonkent

ssz6rt6k:

Besryrry.ri banil/t
netto ertik

S ryr4iddtkr)tds
teruerytt

SqerTfidit iddtartama

ssz6rt6k:

Be.r4erTdi becsilh

nettri drtdk

SqerT6ddski)tds

terveqett

Sryr4fdds iddtartama

1.. Egybe sz6rnitand6
kozbeszerz6s
megnevez6se:

Ossz6rt6k:

Kdibe.rryrid,r tdrgya

e/jari.;onkln/
Bel7erry,ri bec.rlilt

netto irtik
E,Irirri.r

megnditri.ranak

ideie

SryrTfiddski)td.r

leruerylt

iddpontia

STer{dds iddtartama

2. Egybeszirnitand6
kozbeszerz6s
megnevez6se:

Ossz6rt6k:

Ko3be.rryr3is trirgya

e /idrri.ronkint
Basryrii.ri becsult

nettd ertik
f:fi'rirri.r

megnditrisrinak

ideie

Sryrryiditko;tis
teruerytt

idfBontia

Sryr7,fdds iddtartama

1.r



Szolg6ltat6s

Y6c,

1. Egybeszhrnitand6
kozbeszerz6s
megnevez6se:

Ossz6rt6k:

Ko ib e.r ie r1i.r t ci rgy a

e /idrasonkdnt
Ba.r7eryi.ri bec.riib

nettti irtik
E,ldrrit
tne.ginditfudnak

ideie

SryrTfiddski)td.r

teruerytt

idfpontia

Sqerqfdds idftartama

2. Egybeszirnitand6
kozbeszerzes
megnevez6se:

Ossz6rt6k:

Kb7lesTeridt' targta
aIrirti,ronkint

BesryrTe.ri bec.rillt

netto ertdk

Eljdrdt
megnditrfudnak

ideie

Sryr76ddsk/)td,r

terue4ett

iddpontia

S7er76dds idftartama

L2



5. szdmumeil6kiet

ninAIo BTZoTTsAcI TAGoK
KIJELOLESE

A I(ozbeszerz|.si Bizotts6g 6gy dont, hogy ^ V6ci V6rosfejleszt6 I(ft. 6ItaI
targyban inditott kozbeszen6sr eljfuasban aBk6lo Bizottsig tagjar (legal6bb

harom f6) a kovetkez5k legvenek:

Iiozbeszerzes tatgs'a szerinti: . . . .

I{ozbeszerzesr

Jogi:
P6nzugyi:.....
Felel6s akkredit6lt kozbes zerzesr szaktan6.csad6 (a kbt.27 . $ (3) bekezd6sben fogtalt

:::::::l

Yhc, ..
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