
   
 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V I    K I V O N A T 

 
Készült, a Bugyi Polgármesteri Hivatalban a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. 
április 12-én megtartott soros ülésén felvett jegyzőkönyvből.  
 
Képviselőtestület a tárggyal kapcsolatban az alábbi határozatot hozta 6 igen szavazattal  
                        

47/2012. (IV.12.) sz. kt. határozat 

 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete a közbeszerzésekről szóló 2003. évi 
CXXIX. törvény 6. § (1) bekezdésében foglalt 
jogkörében eljárva 
1.) elfogadja a jelen határozati javaslat mellékletét 
képező Közbeszerzési Szabályzatot azzal, hogy 
annak rendelkezéseit a 2012. január 1. napját 
követően megkezdett eljárásokban rendeli 
alkalmazni. 
2) a 80/2009. (IV.16) Kt. határozattal elfogadott 
Közbeszerzési Szabályzatát hatályon kívül helyezi. 
3)  
Határidő: azonnal  
Felelős: Szatmári Attila jegyző 

 
 

                kmf. 
 

  Somogyi Béla                                          Szatmári Attila  
                                                   polgármester  sk.                                            jegyző sk. 
 
A kivonat hiteles! 
 
Bugyi, 2012. április 12. 
 
 
                                                                                                   Juhász Judit jkv. vez. 
 
 
 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzata 
2347 Bugyi, Beleznay  tér  1. 
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Bugyi Nagyközség Önkormányzata 
Közbeszerzési szabályzata 

 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről 
szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22.§ (1) bekezdése 
alapján közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának, belső 
ellenőrzésének felelősségi rendjének, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba 
bevont személyek, illetőleg szervezetek felelősségi körének és a közbeszerzési 
eljárásai dokumentálási rendjének megállapítása érdekében az alábbiak szerint 
szabályozza: 
 

1. Szabályzat célja: 
  
 Jelen Szabályzat célja, hogy a Kbt-vel és annak végrehajtási rendeleteivel 
összhangban, Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 
továbbiakban: képviselő-testület) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 
közbeszerzéseire vonatkozóan meghatározza a közbeszerzési eljárásai 
előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a 
nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyek, valamint szervezetek 
felelősségi körét és a közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjét, 
összhangban a vonatkozó jogszabályokkal, továbbá az eljárás során hozott 
döntésekért felelős személyt, személyeket, vagy testületeket.   
 

2 Általános rendelkezések 
 
2.1 A szabályzat személyi hatálya kiterjed  
a.) az önkormányzati közbeszerzéseket előkészítő és a közbeszerzési eljárásba bevont 

személyekre és szervezetekre,  

b.) az önkormányzat által a közbeszerzési eljárásban való közreműködésre megbízott külső 
szakértőkre és közreműködő személyekre, szervezetekre a megbízás tartalma szerint,  

c.) a közbeszerzési eljárásban az önkormányzat részéről résztvevő személyekre, 
bizottságokra, döntéshozókra.  

 
2.2 A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed minden olyan árubeszerzésre, építési beruházásra, 

építési koncesszióra, szolgáltatás megrendelésére és szolgáltatási koncesszióra, amelynek 
értéke a közbeszerzés megkezdésekor eléri vagy meghaladja a Kbt-ben, illetve az éves 
költségvetési törvényben meghatározott értékhatárt.  

 
2.3 Amennyiben a képviselő-testület a Kbt. 123.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján adott eljárásra eseti közbeszerzési szabályzatot készít, arra az eljárásra ezen eseti 



közbeszerzési szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni. Az eseti szabályzatban nem 
szabályozott kérdések tekintetében jelen szabályzat rendelkezései irányadóak. 

 
2.4. A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó eljárások irányítása és a döntés 

valamennyi közbeszerzési eljárásban a képviselő-testület feladata. Az adott 
eljárásra vonatkozó döntések meghozatalában nem vehet részt képviselő, 
akivel szemben a Kbt. 24.§-ban foglalt kizáró körülmény fennáll, illetve, aki 
valamennyi ajánlat kedvező elbírálásában anyagilag, vagy más szempontból 
érdekelt, továbbá az, aki az ajánlattevőkkel perben, haragban áll. A 
képviselő-testület tagja haladéktalanul köteles jelezni a polgármesternek, ha 
vele szemben a jelen bekezdésben foglalt kizáró ok, illetve körülmény merül 
fel. 

 
2.5. A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó (nemzeti értékhatárok 

alatti) beszerzési eljárások irányítása és a döntés, valamint azon 
beszerzésekről való döntés, melyek a Kbt. értelmében kivételnek minősülnek 
(Kbt. 9.§, 120.§) a polgármester feladata. Ezen beszerzési eljárások során a 
polgármester köteles biztosítani az 2.6. pontban foglalt alapelvek 
érvényesülését. 

 
2.6. Minden közbeszerzési eljárásban alapelv a verseny tisztasága, az 

átláthatóság, a nyilvánosság, a gazdasági szereplők részére nyújtandó 
esélyegyenlőség és az egyenlő bánásmód, továbbá a jóhiszeműség és 
tisztesség, a rendeltetésszerű joggyakorlás elősegítése. Ajánlatkérő a 
közpénzek felhasználásakor a hatékony és felelős gazdálkodás elvét szem 
előtt tartva köteles eljárni. A közbeszerzési eljárásokban alkalmazandók 
továbbá a Kbt. 2.§ (5) és (6) bekezdésében rögzített alapelvek is. 

 
2.7. A közbeszerzési eljárásokban az eljáró személyek a jelen szabályzatban 

rögzített feladatok ellátásáért tartoznak felelősséggel. 
 

3. Eljárásban résztvevő személyek, szervek feladatai 
  
3.1. A képviselő-testület feladata: 
 
3.1.1. A képviselő-testület gyakorolja az ajánlatkérő jogait és 

kötelezettségeit. A képviselő-testület nevében a Polgármester jár 
el. 

3.1.2. A közbeszerzések előkészítése és végrehajtása során a képviselő 
testület feladata különösen: 

• Kiadja a Közbeszerzési Szabályzatot, valamint az éves 
közbeszerzési tervet. 

• Kijelöli és megbízza a Bíráló Bizottság tagjait. 



• Indokolt esetben szakértő céget bíz meg az eljárás teljes, vagy 
részleges lefolytatásával. 

• Jóváhagyja a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény, 
felhívás végleges szövegét. 

•  A Bíráló Bizottság, illetve a szakértő cég javaslata alapján név 
szerinti szavazással dönt az ajánlatok érvényességéről és az 
eljárás eredményéről. 

• a tárgyévben megvalósítandó közbeszerzések pénzügyi fedezetének a 
költségvetési rendeletben való meghatározása, 

• az éves statisztikai összegezés jóváhagyása, 
• a lefolytatandó eljárás fajtájának jóváhagyása, 
• az ajánlati felhívás, valamint a részvételi felhívás jóváhagyása, 
• a közbeszerzési eljárás megindításának jóváhagyása 
• az eljárás során az összes döntés meghozatala, 
• (független) hivatalos közbeszerzési tanácsadó (a továbbiakban együtt: 

hivatalos közbeszerzési tanácsadó) igénybevétele, 
• a jegyző által előkészített tárgyévi közbeszerzési terv jóváhagyása, 

módosítása, 
• a Szabályzatban meghatározott egyéb feladatok. 

 
3.2. Bíráló Bizottság feladatai: 

• A Bíráló Bizottság az ajánlatokat kiértékeli. 
• Szükség esetén hiánypótlást, felvilágosítást vagy indoklást kér az 

ajánlattevőktől. 
• Az ajánlatokról írásbeli szakvéleményt, döntési javaslatot készít a 

döntést hozó képviselőtestület részére. 
• Legalább 1 tag ajánlatok bontásánál való részvétele 
•  A Bíráló Bizottság munkájáról jegyzőkönyvet kell készíteni, 

amelynek részét képezik a tagok indokolással ellátott bírálati lapjai. 
 

3.3. A polgármester feladatai 
• a Szabályzatban részére megállapított feladatok ellátása 

3.4. A jegyző feladatai: 
• a Kbt-ben meghatározott határidőre elkészíti és módosítja közbeszerzési 

tervet az adott évben tervezett közbeszerzésekről, majd a képviselő-
testület jóváhagyását követően a Közbeszerzési Hatóság részére 
megküldi, 

• az éves statisztikai összegezés elkészítése és a képviselő-testület 
jóváhagyását követő megküldése a Közbeszerzési Hatóság részére, 

• az előzetes összesített tájékoztató elkészítése és a képviselő-testület 
jóváhagyását követő megküldése a Közbeszerzési Hatóság részére, 



• gondoskodik a Kbt. 31.§-ban megjelölt adatok, információk honlapon 
történő 
közzétételéről, 

• a Szabályzatban meghatározott egyéb feladatok. 
 
3.5.1. Közbeszerzési tanácsadó  
 
3.5.1.1. A közbeszerzési eljárással kapcsolatban a felhívás és dokumentáció 
előkészítésébe, 
illetőleg - választása szerint - a közbeszerzési eljárás további lefolytatásába az 
Önkormányzat a Közbeszerzések Tanácsa által vezetett névjegyzékben szereplő, 
hivatalos közbeszerzési tanácsadót jogosult bevonni. 
3.5.1.2. A hivatalos közbeszerzési tanácsadó köteles szakértelmével elősegíteni 
a 
közbeszerzési eljárás a törvénynek és egyéb jogszabályoknak megfelelő 
lefolytatását. 
3.5.1.2. a z ajánlatkérő köteles a hivatalos közbeszerzési tanácsadót bevonni 
különösen a 
felhívás és a dokumentáció elkészítésébe és bevonhatja a bírálóbizottságba is. 
3.5.1.2. A hivatalos közbeszerzési tanácsadót tevékenységéért ellenszolgáltatás 
illeti meg. A 
független hivatalos közbeszerzési tanácsadó a tevékenysége körében okozott kár 
megtérítéséért a jogszabályban meghatározott módon felel. 
3.5.1.2. A hivatalos közbeszerzési tanácsadó feladatai különösen: 
• eljárást megindító felhívás elkészítése. 
• A Közbeszerzési Dokumentáció összeállítása (a közbeszerzés tárgya szerinti 
szakmai 
műszaki előírásokat a megbízó határozza meg). 
• A dokumentáció rendelkezésre bocsátása, részvételi jelentkezések vagy 
ajánlatok 
befogadása. 
• Rendelkezésre állás kiegészítő tájékoztatásra. 
• Ajánlatok bontása, jegyzőkönyvek elkészítése, hiánypótlási felszólítások 
elkészítése és 
megküldése. Az ajánlatoknak a Bíráló Bizottság számára, bírálatra való 
előkészítése 
(alkalmasság vizsgálata, ajánlatok értékelése az ajánlati felhívásban előírtak 
szerint) 
• A jegyzőkönyvek, összegezés, eredményhirdetés előkészítése. 
• Tárgyalásos eljárásban részvétel a tárgyalás során. 
• Tájékoztató szerződés teljesítéséről, vagy módosításról. 
• Folyamatos egyeztetés a Megbízóval. 



• Az esetleges jogorvoslati, illetve békéltetési eljárásban való részvétel, ha az a 
megbízott által elvégzett feladatokat érinti. 
 
3.5.2. Eljárásba bevont egyéb  közreműködők biztosítása   
 
3.5.2.1. Amennyiben az ajánlatkérő nem rendelkezik a közbeszerzés tárgya szerinti műszaki 

szakértelemmel, úgy a Képviselő-testület szakértő(ke)t bízhat meg e feladat 
ellátásával.  

3.5.2.2. A közbeszerzési eljárások lebonyolításában egyéb közreműködők a 
polgármester 

döntése szerint nem bíráló bizottsági tagként bevonhatóak, különösen az 
önkormányzat közbeszerzési eljárás bonyolításával megbízott 
köztisztviselői és külső 
szakértők, akik a szerzés tárgya szerint megfelelő szakismeretekkel és 
tapasztalattal 
rendelkeznek. 

3.5.2.3. A polgármesteri hivatalban dolgozó munkatársak munkaköri leírásában, 
vagy az ahhoz kapcsolódó munkautasításban a közbeszerzési eljárás 
lefolytatásával kapcsolatos kötelezettségét meg kell határozni. 

3.5.2.4. A külső szakértők kötelezettségeit Ajánlatkérővel megkötött szerződés rögzíti 
 
 
4 A közbeszerzési eljárások előkészítésének, lefolytatásának és belső ellenőrzésének 
rendje 
 
4.1 A közbeszerzési igények tervezése  
 
4.1.1 A közbeszerzési tervet és annak módosításait az önkormányzat éves költségvetésének 

elfogadását követően a jegyző készíti elő.  
4.1.2 A közbeszerzési tervet és annak módosításait a képviselő-testület illetékes 

szakbizottsága(i) megtárgyalják és véleményezik. A terv alapján a bizottságok 
előzetesen a közbeszerzés szempontrendszerére ajánlásokat tehetnek.  

4.1.3 A közbeszerzési tervet és annak módosításait a képviselő-testület hagyja jóvá.  
4.1.4 Az elfogadott közbeszerzési tervet és annak módosításait a polgármester 

tájékoztatásul megküldi az önkormányzat közbeszerzési bíráló bizottsága 
tagjainak. 

 
 
4.2 Külső lebonyolító bevonása  
 
A közbeszerzési terv és a költségvetési rendelet alapján a közbeszerzési eljárás 
lebonyolítására szakértő bevonásáról, kiválasztásáról a polgármester dönt. Külső 
lebonyolító bevonása esetén a megbízást írásba kell foglalni, melyben rögzíteni 
kell az önkormányzat és a külső lebonyolító közötti feladatmegosztást, a 
szakértő közreműködésének kereteit, mértékét, felelősségét, az önkormányzat 
részéről a kapcsolattartó személyét. 



 
 
4.3 A közbeszerzési eljárást megindító felhívás elkészítése  
 
4.3.1 Az eljárás lefolytatásával megbízott külső szakértő és az önkormányzat kijelölt 

kapcsolattartója, illetve az ő általa megjelölt önkormányzati szakértők, munkatársak a 
beszerzés szakmai igényei alapján gondoskodnak az ajánlati, ajánlattételi, részvételi 
felhívás (továbbiakban együtt: ajánlattételi felhívás), valamint az elbírálási szempontok 
összeállításáról, a dokumentáció előkészítéséről.  

4.3.2 Az ajánlattételi felhívást a közbeszerzési bíráló bizottság megtárgyalja és véleményezi.  
 
4.4 A közbeszerzési eljárás megindítása  
 
3.4.1 Az ajánlattételi felhívást és a dokumentációt a képviselő-testület fogadja el. A 

képviselő-testület dönt a kapcsolódó járulékos kérdésekről.  
3.4.2 A polgármester gondoskodik az ajánlattételi felhívás közzétételéről vagy megküldéséről, 

illetve a közzététel díjának átutalásáról.  
 
4.5 Az dokumentáció rendelkezésre bocsátása  
4.5.1 A dokumentációt – az ajánlattételi felhívásban foglaltak szerint – az önkormányzat 

polgármesteri hivatalának kijelölt szervezeti egysége, vagy a megbízott külső szakértő 
bocsátja az ajánlattevők rendelkezésére.  

4.5.2 A jegyző köteles gondoskodni arról, hogy a dokumentáció az ajánlattételi 
felhívást tartalmazó hirdetmény közzétételének illetve megküldésének 
napjától kezdve az ajánlattételi határidő lejártáig rendelkezésre álljon. 

 
4.6 Kapcsolattartás az ajánlattételi szakaszban  
Az ajánlattevők kérdéseit, kéréseit az ajánlattételi felhívásban kapcsolattartási 
pontként a külső szakértő és/vagy az önkormányzat részéről megjelölt személy 
fogadja. A kérdések és kérések megválaszolása során a külső szakértő és az 
önkormányzat részéről kijelölt személyek együttműködnek. 
 
4.7 Az ajánlatok fogadása/átvétele  
Az ajánlatokat külső lebonyolító vagy az önkormányzat polgármesteri hivatalának az 
ajánlattételi felhívásban megjelölt szervezeti egysége fogadja és veszi át.  
 
4.8 Az ajánlatok felbontása  
Az ajánlatokat a közbeszerzési bíráló bizottság delegált tagja, a külső 
lebonyolító, az önkormányzat által meghívott más szakértők és az ajánlattevők 
jelenlétében a polgármester (vagy megbízottja) bontja fel. Az ajánlatok 
bontásáról jegyzőkönyvet kell felvenni. 
 
 
4.9 Az ajánlatok elbírálásának szakmai előkészítése  
 
4.9.1. A képviselő-testület gondoskodik az Önkormányzat részére Bíráló 
Bizottság 



létrehozásáról. A képviselő-testület a Bíráló Bizottságba legalább 
….. fő tagot választ, melyet szükség esetén – adott közbeszerzés 
jellegétől függően, alkalomszerűen – további tagokkal egészíthet ki. 
A Bíráló Bizottsági tagoknak megfelelő – a közbeszerzés tárgya 
szerinti, közbeszerzési, jogi és pénzügyi – szakértelemmel kell 
rendelkezniük. 

 
4.9.2. A Bíráló Bizottság tagjai mellé lehetnek további választott tagok is, 
akik a közbeszerzés 

tárgyát képező téma szerint szakértelemmel bírnak, mint segítők, 
illetve közbeszerzési 
szakértelemmel rendelkező személy, hivatalos közbeszerzési 
tanácsadó segítsége is igénybe vehető. 

 
4.9.3. Az Önkormányzat nevében az eljárást lezáró döntést meghozó 

személy (polgármester és Képviselő-testületi tag) nem lehet a 
bírálóbizottság tagja. 

 
4.9.4. A Bíráló Bizottság tagjai nyilatkoznak, hogy nem állnak fenn velük 

szemben a Kbt. 24. §. szerinti összeférhetetlenség (1.számú 
mellékelt)  

 
4.9.5. A Bíráló Bizottság a munkájával kapcsolatos ügyviteli munkák 

ellátását a hivatal ügyviteli feladatait ellátó személyek kötelesek 
segíteni,  

 
4.9.6. A Bíráló Bizottság állandó tagjainak névsorát a képviselő-testület 
az adott eljárásra 

vonatkozóan egyedi döntésében határozza meg. 
 
4.9.7. A Bíráló Bizottság akkor határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen 

van, döntéseit a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével, név szerinti 
szavazással hozza. Minden állandó tagnak egy szavazata van. 

 
4.10 Döntés az eljárás eredményéről  
 
3.10.1 Közbeszerzési eljárás eredményéről a képviselő-testület dönt.  
 
3.10.2 Az eredményről a polgármester a felhívásban megjelölt időben tájékoztatja az 

érintetteket. 
 
 
3.11 Szerződéskötés 
 



3.11.1.  Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést az 
Önkormányzat a nyertes 

szervezettel (személlyel) (Kbt. 124. §) írásban köti meg a közbeszerzési 
eljárásban közölt végleges feltételekkel, a szerződéstervezet és az ajánlat 
tartalmának megfelelően. A szerződésnek tartalmaznia kell – az eljárás 
során alkalmazott értékelési szempontra tekintettel – a nyertes ajánlat 
azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek. Amennyiben az eljárás 
nyertese visszalép, akkor az Önkormányzat jogosult az eredmény 
kihirdetésekor a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített 
szervezettel megkötni a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló 
írásbeli összegezésben megjelölte. A szerződés aláírása a képviselő-
testület adott közbeszerzésre vonatkozó, szerződéskötésre felhatalmazó 
határozata alapján az abban megjelölt személy jogosult. 

 
3.11.2  Az Önkormányzat a nyertes szervezettel (személlyel) [Kbt. 124. § (9) 

bekezdés] szemben csak abban az esetben mentesül a közbeszerzési 
szerződés megkötésének kötelezettsége alól, ha az ajánlatok elbírálásáról 
szóló írásbeli összegezés megküldését követően – általa előre nem látható 
és elháríthatatlan ok következtében – beállott lényeges körülmény miatt a 
közbeszerzési szerződés megkötésére vagy teljesítésére nem képes. 

 
3.11.3.  A szerződés – a Kbt. 73. § (1) bekezdése szerinti részei kivételével, 

feltéve, hogy az abban foglaltak nem ellentétesek a 96. § (3) bekezdésével 
– nyilvános, annak tartalma közérdekű adatnak minősül. 

3.11.4.  Az Önkormányzat a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződést 
honlapján - ha nem rendelkezik honlappal a Közbeszerezések Tanácsa 
honlapján, vagy a fenntartó honlapján – a megkötését követően köteles 
közzétenni. A szerződésnek a honlapon a teljesítéstől számított öt évig 
folyamatosan elérhetőnek kell lennie. 

 
4 A közbeszerzési eljárás belső ellenőrzése 
 
A szabályzat hatálya alá tartozó közbeszerzések ellenőrzését a 
megbízott belső ellenőrök 
végzik. 
 
5 A dokumentálás rendje 
 
5.1.1 A jegyző a Kbt-vel összhangban az önkormányzat polgármesteri hivatala iratkezelési 

szabályzatának előírásai szerint gondoskodik a közbeszerzések dokumentálásáról, a 
kapcsolatos iratok kezeléséről és megőrzéséről.  

 
5.1.2 A közbeszerzési eljárások nyilvánosságának a jogszabályok által előírt biztosításáról a 

polgármester gondoskodik. 
 



6. A két szakaszból álló eljárások közös szabályai 
A két szakaszból álló eljárásoknál a 3. pontban foglalt szabályokat kell 
alkalmazni azzal, hogy a részvételre jelentkezés felbontására, elbírálására, a 
részvételre jelentkezőknek a szerződés teljesítésére való alkalmasságáról, 
alkalmatlanságáról való döntésnek a meghozatalára az ajánlatra vonatkozó 
szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 
 
 
 
 
7. A tárgyalásos eljárásokra vonatkozó különleges szabályok 
A tárgyalásos eljárásban a tárgyalások a képviselő-testület által felhatalmazott 
Bíráló Bizottság ülésén zajlanak, melyen a Képviselő-testület tagjai tanácskozási 
joggal vehetnek részt. A tárgyalásokról jegyzőkönyvet kell felvenni. 
 
8. A nemzeti értékhatárok szerinti hirdetmény közzététele nélkül induló 
tárgyalásos eljárásra vonatkozó különös szabályok 
 
8.1. A Kbt. 122.§ (7) bekezdés a)-b) pontja szerinti esetben Ajánlatkérő legalább 

három ajánlattevőnek köteles egyidejűleg, közvetlenül írásbeli – a Kbt. 96.§ 
(1) bekezdésében foglaltakat tartalmazó – ajánlattételi felhívást küldeni. A 
Kbt. 122.§ (7) bekezdés a) pontja szerinti esetben olyan gazdasági 
szereplőknek kell ajánlattételi felhívást küldeni, amelyek mikro-, kis- vagy 
középvállalkozásnak minősülnek és amelyek a szerződés teljesítésére való 
alkalmasság feltételeit az ajánlatkérő megítélése szerint feltehetőleg 
teljesíteni tudják. 

 
8.2. Az ajánlattételre felkért gazdasági szereplőket (meghívásra javasolt 

gazdasági szereplők) az előkészítésbe bevont illetékes iroda javaslata alapján 
a képviselő-testület határozza meg. A kijelölés során figyelemmel kell lenni 
az adott gazdasági szereplő gazdasági életben betöltött helyzetére, 
pénzügyi,gazdasági, valamint műszaki-szakmai alkalmasságára, ezen belül is 
már teljesített referenciáira. Amennyiben nem jelölhető legalább három, az 
adott beszerzési tárgyhoz tartozó alkalmas ajánlattevő, úgy Ajánlatkérő más, 
a teljesítésre feltételezhetően alkalmas ajánlattevőt hív fel ajánlattételre, a 
mikro-, kis- és középvállalkozások közbeszerzési eljárásokban való 
részvételének elősegítésére is tekintettel. 

 
8.3. Az Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor a külön 

jogszabályban meghatározott minta szerint írásbeli összegezést köteles 
készíteni az ajánlatok elbírálásáról. 

 



8.4. Az eljárás lefolytatása, dokumentálása, ajánlatok elbírálása során 
egyebekben az általános szabályok szerint kell eljárni. 

 
9. Egyéb rendelkezések 
 
A Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásában, a közbeszerzésekkel kapcsolatos 
polgári perekben az önkormányzatot a polgármester képviseli. 
 
10. Záró rendelkezések 
10.1. Jelen szabályzat a Bugyi Nagyközség Önkormányzatának és Polgármesteri 

Hivatalának honlapján, a www.bugyi.hu címen közzétételre kerül. 
10.2. Jelen szabályzat 2012. április 13. napján lép hatályba, azzal, hogy 

rendelkezéseit a 2012. január 1. napját követően megkezdett eljárásokban 
kell alkalmazni. 

10.3. Jelen szabályzat függelékét képező iratminták használata kötelező. 
 
Kelt, Bugyi………………… 
 
 
………………………………..                          
………..………………………….. 
      Polgármester  sk                                                           Jegyző sk  
 
 
 
 

1. sz. függelék 
Közbeszerzési értékhatárok 2012. január 01- 2012. d ecember 31 

/klasszikus ajánlatkér őkre, nettó értékben/ 
 

 Közösségi 
eljárásrend 

Nemzeti 
eljárásrend 

/hirdetménnyel)  

Nemzeti 
eljárásrend 
/hirdetmény 

nélküli 
tárgyalásos 
eljárással/ 

 
Árubeszerzés 200 000 Euró 

/54.560.000,-Ft/ 
25.000.000,-Ft 8 .000.000,-Ft 

Szolgáltatás 
megrendelés 

200 000 Euró 
/54.560.000,-Ft/ 

25.000.000,-Ft 8 .000.000,-Ft 

Szolgáltatási 
koncesszió 

Nem 
alkalmazandó 

25.000.000,-Ft - 



Építési 
beruházás 

5.000.000,-Euró  
/1.364.000.000,-

Ft 

150.000.000,-Ft 15.000.000,-Ft 

Építési 
koncesszió 

5.000.000,-Euró  
/1.364.000.000,-

Ft 

150.000.000,-Ft - 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. sz. függelék 
 

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ÉS TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT 
 
Alulírott 



név:.................................................................................... 
 
lakcím:............................................................................... 
 
mint a(z) 
............................................................................................................................ 
tárgyú 
 
közbeszerzési eljárásba 
 
1. bírálóbizottsági tagként 
 
2. nem bírálóbizottsági tagként1 

 
bevont személy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 24. § 
(4) bekezdése 
alapján  

kijelentem, 
 

hogy velem szemben a Kbt. 24. §-ban meghatározott összeférhetetlenségi ok, 
mint kizáró 
körülmény nem áll fenn. 
 
Kijelentem, hogy az alábbi szakértelemmel rendelkezem: 
 
1. közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem, 
 
2. pénzügyi szakértelem, 
 
3. jogi szakértelem, 
 
4. közbeszerzési szakértelem2 

 
Kötelezettséget vállalok arra, hogy a fenti tárgyú közbeszerzési eljárással 
kapcsolatban 
tudomásomra jutott a Ptk.-ban meghatározott, üzleti titoknak minősülő adatot 
titokként kezelem, 
az eljárással kapcsolatos közbeszerzési titkot megőrzöm, azt sem az eljárás 
befejezése elıtt, sem 
pedig azt követően jogosulatlan személy tudomására nem hozom. 
 
Tudomással bírok az összeférhetetlenség fennállásának és a titoktartási 
kötelezettségem 



megszegésének jogkövetkezményeiről, továbbá a felelősségemről. 
 
Bugyi, .............................................................. 
 

…………………………………….. 
                  aláírás 

1 A megfelelő megjelölendő 
2 A megfelelő megjelölendő. Lehet több is. 
 
 
 
 

3. számú függelék 
AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ MEGVÁSÁRLÁSÁNAK ÉS 

ÁTVÉTELÉNEK 
IGAZOLÁSA 

Lajosmizse Város Polgármesteri 
Hivatala_____________________________________________Irodája igazolja, 
hogy______________számú 
________________________________________________________________
___________ 
________________________________________________________________
___________ 
____________________________ elnevezésű közbeszerzési eljárás ajánlati 
dokumentációjának 
ellenértékét, _____________Ft, 
azaz____________________________________Ft-ot 
a Cég 
[neve:___________________________________________________________ 
címe:___________________________________________________________ 
tel.:________________________________] 
képviselője a mai napon befizette, így a dokumentáció átvételére jogosult. 
 
A fenti cég ______________________________________________________ 
 
Képviselője aláírásával tanúsítja, hogy az ajánlati dokumentációt átvette. 
 
Lajosmizse, ______év_________hó___nap 
_________________________                                   
__________________________ 
    Átadó        Átvevő 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. számú függelék 
AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ÁTVÉTELÉR ŐL NYILVÁNTARTÁS 

Nyilvántartás a 
______________számú, 
________________________________________________________________
______________ 
__________________________________________elnevezésű 
közbeszerzési eljárás ajánlati dokumentációját átvevőkről. 
Sorszám 
 

Cég neve, 
címe, 
telefonszáma  
 

Átvétel 
időpontja 
 

Átvevő neve, 
címe 

Befizetési 
csekk 
száma 
 

1     
2     
3     
4     
     



     
     
     
     
     
     
 
Lezárva: Bugyi, ______év_________hó___nap 

___________________
___ 

aláírás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. számú függelék 
ÁTVÉTELI JEGYZ ŐKÖNYV 

Készült: 
Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala 
_________________________________________________________Irodáján 
_______________ év_______________ hó ___________napján. 



Jelen vannak: 
Ajánlatkérő részéről: 
________________________________________________________________
___________ 
_________________________________________________ 
Ajánlattevő részéről: 
________________________________________________________________
___________ 
_________________________________________________ 
Tárgy: 
_______________ számú 
________________________________________________________________
______________ 
________________________________________________________________
______________ 
____________________ elnevezésű közbeszerzési eljárás ajánlatának 
benyújtása. 
Lajosmizse Város Polgármesteri 
Hivatala__________________________________________________________
_____________ 
____________________________________________ Irodája ezennel tanúsítja, 
hogy a 
_________________ számú 
________________________________________________________________
______________ 
_______________________________________ elnevezésű közbeszerzési 
eljárással kapcsolatos 
cég 
[neve:___________________________________________________________
______________ 
___________________________________________________ 
címe:____________________________________________________________
_____________ 
___________________________________________________] 
ajánlatát _________________---- év _____________________- hó 
_______________ nap 
_____________________________ órakor 
_____________________________________-- 
darab csomag formájában átvette. 
Az ajánlatot személyesen hozták.* 
Az ajánlat postai úton érkezett.* 
18 
A benyújtott ajánlat csomagolása sértetlen.* 



A benyújtott ajánlat csomagolása sérült.* 
Sérülés esetén annak jellege: 
________________________________________________________________
________ 
________________________________________________________________
________ 
________________________________________________________________
________ 
________________________________________________________________
________ 

K.m.f. 
_____________________________                        
_____________________________ 
          Aláírás                                                                        Aláírás 
*: a megfelelő rész aláhúzandó 

6. sz. függelék 
Bírálóbizottsági jegyzőkönyv kötelező tartalmi elemei 

 
I. Alapvető információk 
1. Ajánlatkérő megnevezése 
2. A közbeszerzés tárgya 
3. A Bírálóbizottság ülésének helye 
4. A Bírálóbizottság ülésének ideje 
5. Az eljárás megindítására vonatkozó információ 
6. A jegyzőkönyv felvételekor jelenlévő személyek 
7. Ajánlattevők megnevezése 
8. A közbeszerzési eljárás cselekményeire vonatkozó információk (különösen: 
ajánlatok 
bontása, hiánypótlás, előzetes vitarendezés, iratbetekintés, irreálisan ajánlati 
elemre 
történő rákérdezés) 
II. Eljárási döntésre irányuló javaslatok 
1. A Bírálóbizottság érvényességre és alkalmasságra vonatkozó javaslatai. 
2. A Bírálóbizottság érvénytelenségre vonatkozó javaslatai és az érvénytelenség 
Kbt. 74.§ 
szerinti indokolása. 
III. Érdemi döntésre irányuló javaslatok 
1. Az eljárás eredményes. Az érvényes ajánlatot tevő ajánlattevők közül a 
legalacsonyabb 
összegű ellenszolgáltatást tartalmazó / összességében legelőnyösebb ajánlatot 
adta (az 
eljárás nyertese): 
……………………………………………………… 



2. Következő legkedvezőbb ajánlatot tevő (adott esetben) 
vagy: 
Az eljárás a Kbt. 76.§ …….. pontja alapján eredménytelen. 
 
Kelt: 
............................................. ............................................. 
Készítette:                              Ellenőrizte: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B í r á l a t i l a p                                7. számú 
függelék 

………..…….…… 
tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 

 
A bírálatot végezte: 
.............................................................................................................. 
Az ajánlattevő neve: 
............................................................................................................. 
 
1. Formai és tartalmi bírálat 

Követelmény    Formai értékelés   Tartalmi 
értékelés 



……………………………                 igen – nem ……………igen – nem 
……………………………                 igen – nem ……………igen – nem 
……………………………                 igen – nem ……………igen – nem 
 
A bírálat eredménye: az ajánlat érvényes / érvénytelen. 
 
Az érvénytelenség oka és indoka: 
........................................................................................ 
.................................................................................................................................
............. 
.................................................................................................................................
............. 
2. A bírálat szempontjai 
 
a) a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 
 
Fentieket figyelembe véve nyertes ajánlattevő   Az ajánlatban 
szereplő 
neve, székhelye       ellenszolgáltatás (Ft) 
….…………………………………………………      ………… 
…………………… 
……………………………………………………       …………. 
.………………….. 
b) az összességében legelőnyösebb ajánlat 
(a megfelelő aláhúzandó) 
 
3. Ajánlati elemek értékelése az összességében legelõnyösebb ajánlat, mint 
bírálati 
szempont esetén: 
 
Az elbírálás 
részszempontjai 
 

A 
részszempontok 
súlyszámai 
 

Értékelési 
pontszám 
 

A súlyszám és az 
értékelési 
pontszám 
szorzata 
 

    
    
    
 A szorzatok végösszege: 
 
Értékelés indokolása: 
.................................................................................................................................
............. 



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

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

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

............. 
Egyéb megjegyzés: 
.................................................................................................................................
............. 
.................................................................................................................................
............. 
.................................................................................................................................
............. 
Kelt: Bugyi, ………………….. 

……………………………………………………… 
Bíráló aláírása  

 
 

8. sz. függelék 
Döntéshozatali záradék /minta/ 

(a döntéshozatali záradék a bírálóbizottsági jegyzőkönyv elválaszthatatlan 
részét képezi) 

 
1. Ajánlatkérő megnevezése: 
 
2. A közbeszerzés tárgya: 
 
3. A Bírálóbizottság elnöke a bírálóbizottsági jegyzőkönyvben meghatározott 
eljárási és érdemi döntési javaslatoknak megfelelően előterjeszti 
Döntéshozónak, hogy a 
közbeszerzési eljárásban a bírálóbizottsági jegyzőkönyvvel azonos tartalmú 
döntést 
hozzon. 
 
4. Döntéshozó indítványozza a bírálóbizottsági jegyzőkönyvben javasoltakkal 
azonos 
tartalmú eredmény kihirdetését. 
 
5. Az eljárást lezáró döntés: 
 
5.1. A közbeszerzési eljárás eredményes, az érvényes ajánlatot tevő ajánlattevők 
közül a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást/összességében legelőnyösebb 
ajánlatot tartalmazó ajánlatot adó ajánlattevő, azaz jelen közbeszerzési eljárás 
nyertese: 
 



………………………………………………………… 
 
5.2. Következő legkedvezőbb ajánlatot tevő (adott esetben) 
 
……………………………………………………… 
 
vagy 
 
Az eljárás a Kbt. 76.§ …….. pontja alapján eredménytelen. 
 
 
 
Kelt:……………………………….. 
                     ............................................. ....................................... 

Bírálóbizottság Elnöke  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. sz. függelék 
Közbeszerzési szabályzathoz kapcsolódó legfontosabb jogszabályok 

felsorolása 
 
2011. évi CVIII. Törvény a közbeszerzésről 
92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet A közbeszerzési és tervpályázati 

hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és 
közzétételének szabályairól, a hirdetmények 
mintáiról és egyes 
tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai 
összegezésről 



305/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet A tervpályázati eljárások szabályairól 
306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet Az építési beruházások közbeszerzésének 
részletes 

szabályairól 
257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet A közbeszerzési eljárásokban elektronikusan 

gyakorolható eljárási cselekmények 
szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés 
alkalmazásáról 

 
 
310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet A közbeszerzési eljárásokban az 
alkalmasság és a 

kizáró okok igazolásának, valamint a 
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának 
módjáról 

14/2010. (X. 29.) NFM rendelet 14/2010. (X. 29.) NFM rendelet A 
közbeszerzési 

és tervpályázati hirdetmények, a bírálati 
összegezések és az éves statisztikai összegezések 
mintáiról 

215/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet Az építési beruházások közbeszerzési 
eljárás során 

készítendő dokumentációjának tartalmáról 
288/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet A Közbeszerzési Döntőbizottság által 
kiszabható 

szankciókról és alkalmazásuk részletes 
szabályairól, valamint a Közbeszerzési 
Döntőbizottság eljárásáért fizetendő igazgatási 
szolgáltatási díjról 

93/2011. (XII. 30.) NFM rendelet A hivatalos közbeszerzési tanácsadói 
Tevékenységről 
1/2004. (I.9.) FMM rendelet közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó, a 

munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre 
vonatkozó tájékoztatási kötelezettség eljárási 
szabályairól és díjazásáról 

2195/2002/EK rendelet a Közös Közbeszerzési Szójegyzékről 
2151/2003/EK rendelet a Közös Közbeszerzési Szójegyzékről szóló 
módosításáról 
213/2008/EK rendelet a Közös Közbeszerzési Szójegyzékről szóló 
módosításáról 
1564/2005/EK rendelet a Közösségi hirdetménymintákról 
1177/2009/EK rendelet a közösségi értékhatárokról 
 


