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B e szerzdsi szab 6,ly zat

BESZERZESI SZAB ALYZAT

A Berentei Kdzds Onkormtinyzati Hivatal (tov6bbiakban: Hivatal) beszerzes i szabillyzatit
az 6llamh6ztartdsr6l szol6 2011. dvi CXCV. torvdny (tov6bbiakban: Aht.), a
kozbeszerzesekrol szolo 2011. dvi CVIII. tdrvdny (tov6bbiakban: Kbt.), az 6llamhdztart6sr6l
s2616 tcirvdny vdgrehajt6s6r6l rendelkezo 36812011. (XII. 31.) Korm. rendelet (tovdbbiakban:
Avr.) ds az |llamhilztart6s sz6mvitel6rol sz6l6 412013. (I. 11.) Korm. rendelet (tov6bbiakban:
Ahsz.) eloir6sai, valamint a gazdasdgi szervezettigyrendjdben foglaltak alaplhna kovetkezok
szerint hat6rozom mes.

Arrlr ANos RESZ

1. A szabflyzat c6lja

A szab|lyzat cdlja, hogy a Hivatsl meghatirozza akdzbeszeruesi 6rtekhat6r alatti beszerzdsek
6ltal6nos szab|lyatt, az eljhrilsi 6s dokument6ci6s reszletszabillyokat, az egyes jog- ds
hat6skorcik gyakorl6siinak rendjdt. Abeszerzesekhez kapcsol6d6an biztositva legyen a verseny
tisztas6ga ds nyilv6noss6ga, az eselyegyenl6sdg es az egyenlo b6n6sm6d az aj6nlattevok
szdmhra.

l. 1. A sztbhlyzat hathly a

A beszerzdsi szabdlyzat hatdlya kiterjed a Berentei Kr)zds )nkormanyzati Hivatalra, Szent
Borbdla ldcisek Otthondra, Berente-Alacska Telep'illdsek Ovodai Intezmenyfenntart6
Tdrsulasdra, Berentei Hdvirdg Napkdzi-otthonos Ovoddra, Berentei Mdivekidesi Kdzpontra,
B.erentei Telepilles Gondnoltsdgra, Berentei M{iszaki Eltato Szervezetre,Berente Kdzsdg
O.nkormanyzatara, Alacska Kdzsdg Onkormanyzatdra ds a Berentei Cigany Nemzetisd[i
Onkormanyzatra.

2. A szabdrlyzat jogszabilyi 6s egy6b forrfsai:

az 6llarnh6ztart6sr6l szol6 2011. dvi CXCV. tcirvdny (tovdbbiakban: Aht.);
a szfintvitelrdl sz6l6 2000. 6vi C. torvdny (tov6bbiakban: Sztv.);
az |llamhdztart6si torvdny vdgrehajt6s6r6l rendelkezo 36812011. (XII. 3l.) Korm.
rendelet (tov6bbiakban: Avr.);
az szitmviteldrol sz6l6 412013. (I.1 I .) Korm. rendelet (tovribbiakban: Ahsz.);

Berentei Kdzcis Onkorm6nyzati Hivatal Szewezeti ds Miikodd si Szabilyzata
(tov6bbiakban: SzMSz);

az intezmenyek Szewezeti ds Mrikcid6si Szab6lyzata;

B erente i K<i z o s Onk o rm 6n y zati Hiv atal gaz dasSgi fe I adatain ak ti gyren dj e.
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3. Ertelmez6 rendelkez6sek

Ajdnlatk6r6: A Gazddlkod6si szabillyzatban a kotelezettsegv|llal6sra jogosult szemely 6ltal
krjelcilt a kdltsdgvetdsi szerv rillom6ny6b a tartozo szemdly.

Ajfnlattevf: Az a termdszetes vagy jogi szemdly, jogi szemdlyisdggel nem reldelkez6
gazdas{'gi t6rsas6g, akinek az ajdnlatkero az ajdnlat kdrdsdt kozvetlentil
megkiildi, illetve az ajfinlatkerds alapj6n abeszerzds tfurgydban aj6nlatot nyirjt
be.

Beszerz6s: A Kbt-ben meghatSrozott drtdkhathrt el nem dro arubeszerzes, szolgiiltat6s
megrendelds.

II.
A BESZERZNSET ELJARAS RENDJE

1. A beszerz6si eljdrfs

A beszerzesi elj6r6s megkezddse elcitt a kozbeszerzdsi drtdkhatLrokat ds a becsiilt drt6k
szdmithsira vonatkoz6 Kbt.-ben meghathrozott rendelkezdseket kell figyelembe venni.
Amennyiben meg6llapit6st nyer, hogy a beszerzes nem tartozik a Kbt. nalaty al6 abban az
esetben aBeszerzlsi szab|lyzatban meghatdrozottak szerint kell elj6rni, ennek vegrehajt6s66rt
a pdnziigyi fdmunkatdrs I. felel6s.

A beszerzdsi elj6r6st legal6bb h6rom aj6nlattevotol tortdn6 irai1nlat beker6sdvel kell
megkezdeni. Az ajdnlatkdrds tortdnhet:

postai levdlben,

e-mailben.

faxon,

szemdlyesen.

Az ajinlatkdro az aj6nlattevoknek koteles ugyanazon ajrinlatkdrdst megki.ildeni_ az egyenlci
esdly biztosft6sa drdekdben -, abban adatmodosit6s nem vegezheto. A beszerzes t6rgy6t rigy
kell meghathrozm, hogy annak alapjdn az ajdnlattevrik megfelel6 aj6nlatot tehessenek 6s a
benyujtott aj6nlatok cjsszehasonlithat6k legyenek. A; aj6nlatkerds nem minostil
megrendeldsnek (kotelezettsdgv6llal6snak). Az ajdnlattdteli hat6ridot fgy kell meg6llapitani,
ho gy az aj dnlattevok egyenl o es dllyel megfe lelo aj funratot tehes s enek.

A beszerzds thtgydval osszefliggdsben az ajrinlatkdrdsnek legalibb az al6bbiakat kell
tafialmaznta:

a) a kdltsdgvetdsi szerv megnevez6s6t, cimdt;

b) a Beszerzesi szabiiyzatra tdrtdno hivatkoz6st;
c) abeszerzds trirgyrinak pontos meghat6roz6s6t, fobb adatait:
d) a teljesitds helydt, hataidejet, az ellenszolg6ltat6ssal kapcsolatos

kikdtdseket, feltdteleket;

e) az ajitnlat benyujt6sanak m6dj6t, hatfuridejet;
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Beszerzdsi szabtiyzat

f) az ajhnlat elbir6l6s6nak szempontjait;

g) a szerzcidesk6tds felt6teleit (amennyiben a beszerzes ldtrejdtte
szerzciddskdtdst i gdnyel).

A beszerzds tirgy|val cisszefiiggci aj6nlatkdrds dokumentumifi az 1. szdmrt meildklet
tartalmazza.

Nem szi.iks6ges ir6sban h6rom aj 6nlattevrlt ol firajhnlatot kemi am ennyiben :

a beszerzds egyedi ertlldtatira nem dri el az 1 millif Ft-ot,
a beszerzds azonnali teljesitdsdvel anyagi k6r elozheto meg,

stb.

Az ajSnlatok kdrdsdre felhatalmazott az aj6nlatok bedrkezdsdt kdvetcien thjekoztatja a
kdtelezetts6gvrillal6sra jogosultat a szimhra legkedvezobb aj6nlatr6l. Ennek alapjhn a
kdtelezetts6gv6llal6 dont a beszerzds vdgrehajtris6r6l.

A beszerz6s vegrehajt6s6r6l sz6l6 ddntds sor6n a

a) legalacsonyabb dsszegti ellenszolgdltat6st, vagy

b) az 6sszess6g6ben legel6nyosebb ajanlatol

kell figyelembe venni. Amennyiben az osszessdgdben legel<inycisebb alfunlat kertil
kiv6lasztiisra, annak ok6t ir6sban a ddntdshoz6nak indokolni kell.

Az aj6nlatok a kifizetes dokumentum6t kdpezik, - att6l fi.iggetlentil, hogy a
kdtelezettsdgv6llal6s ir6sban, vagy nem ir6sban t6rtdnt - ezeket a szhmlilk mell6 csatolni kell,
melynek vdgrehajtris 6ert a p dnziigyi f6el6add I I. felelds.
Az ajhnlatkero a kdltsegvetdsi szerv vezetcijenek ir6sos j6v6hagy6sa mellett sziiksdg esetdn - a
beszerz6s tirgyinak jelleg6re, bonyolults6g6ra is figyelemmel - a beszerzesi eljdr6sban
megfelel<5 szakdrtelemmel ds tapasztalattal rendelkezci kiilso szakertot kdrhet fel
kozremrikciddsre.

2. Osszef6rhetetlens69

A beszerzdsek elokdszftdsdben (aj6nlatok kdrdse) es az ajdnlatok elbir6l6s6ban rdszt vevo
szemdly, (szakdrto):

nem lehet az ajdnlattevo, illetve aj6nlattevrinek, vagy az ajdnlattevo
kdpvi s eloj d nek hozzhtaftoz6j a, vagy kozeli rokona ;

nem 6llhat az aj6nlattevovel munkaviszonyban, vagy egydb
szerzoddses j ogvi szonyban ;

nem lehet az ajhnlattev<i tulajdonosa, vagy rdsztulajdonosa.

Amennyiben a beszerzdsek elok6szitdseben ds az elbir|lisban reszt vev{i, a vele szemben
fenn6ll6 cisszefdrhetetlensdgi okot kciteles haladdktalanul bejelenteni a koltsdgvetdsi szerv
vezetdjdnek.

B erentei Krizds Onkormdnvzati Hivat al



Beszerz6si szab|lyzat

III.
EGYEB RENDELKEZESEK

A penzigyi kihat6ssal bir6 beszerzdsek kapcsiin a kotele 6s, penzigyi
ellenjegyzes, a teljesftds igazol6s a, az lwenyesites, fialvhnyozfus i szabdlyait aGazd'lkodilsi szab'lyzat tartalmazza. A beszerzdssel kapcsolatos sziimlak, kisdro iratokkal
(aj6nlatok, indokl6s) val6 felszereldsdr6l apdnziigyif6et6id6 rr. gondoskodik.
A beszerzesek vdgrehajt6s6nak szabillyszeriisdgdt a FEUVE keretdben ellenorizni kell,
melynek tapasztalatair6l a k6pvisel<i-teshiletet - az dves munkatervben foglaltak idcipontban -a j egyzonek/ intdzmenyv ezetonekt6i dkoztatni kell.

IV.
ZAP(O RENDELKEZESEK

A Beszerzesi szab|lyzat 2014- ifilius t-iin lip hatdtyba. Ezzel egyidejrileg a 21l2.jfnius 27-
dn kelt Beszerzdsi szabillyzat hatillydt veszti. A mindenkori kctibeszlrzesi ertem aftnt eler6,
vagy azt meghalad6 beszerzdsek rendjdt aKdzbeszerzesi szabdlyzattartalmazza.

Aiegyzfinelr kell gondoskodni, hogy aBeszerzdsi szabillyzatban foglalt elciirdsokat az erintett
munkat6rsak megismerjdk, annak tenydt a szabillyzai 2, szdmtfr meuikletdben szereplo
megismerdsi nyiTatkozaton al6ir6sukal igazoljau anitatyualdpds napj6val egyidejtileg.
Az erintett dolgoz6k munkakori lefr6s6ban szerepeltetni kell a Beszerzksi szab1lyzatban
nevesitett felel6ssdgi, hat6s ds jogkciroket, melyek elkdszitdsdd rt a jegyz6 ferel6s.

Berente, 2014. jrinius 30.

Berente Kcizsdg onkormdnyzata vonatko zdsdban a beszerzdsi szabdlyzatban foglalt elciir6sok
drtelemsz erri alkalmazilsfit elrendelem.

Berente, 2014. jrinius 30.

Alacska Kozsdg Onkorm6nyzata vonatko z6s6ban a
drtelem szeni alkalmazisfit elrendelem.

Berente, 2014. jrinius 30.

beszerzdsi szab|lyzatban foglalt el6ir6sok
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Berente, 2014. jrinius 30. , )'" 'un"' t""',,,.

lt l! Itlln lll....t.*.t r.{- /
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ir i' hona vezeld

Berente-Alalcska relepiil6sek O""oii''*il;dnyfenntarr ,';;::;: vonatkoz6s6ban
beszerzdsi szab|lyzatban foglalt el<iir6sok ertelemszeni alkalmazhsiltelrendelem.

r1 I\vi,
A Berentei Teleptilds Gondnoksrig vonatkoz6siiban
el o f r6s ok drtel em sz eni alkalmazds itt ilrendel em.

Berente, 2014. jrinius 30.

Berente, 20 14. irinius 30.

A Berentei H6vir6g Napkdzi Otthonos Ovoda vonatk 6s6ban a beszerzesi szabillyzatban
fo glalt el oir6s ok 6rtelemszeni arkalmazilsirt elrendelem. .

Berente, 2014. jrinius 30.

-i I. \l
ovoda vezetci

A Berentei Miivelciddsi Kdzpont vonatkoz6siiban
drtel emsz eni alkalmazilsdt e lrendelem.

Berente, 2014. jrinius 30.

a b eszerzd si szab dlyzatban foglalt el6 ir6sok

Beszerzdsi szabii

A Szent Borb6la Idosek Otthona vonatkoz6s 6ban a
drtel emszeni alkalmazlsirt elrendelem.

beszerzdsi szabSlyzatban foglalt eloir6sok

rgazgato

a beszerzesi szabhlyzatban foglalt

F- lr I r-\
t*<!7 relepillesgondnoksdgvezetr)

A Berentei Mtiszaki Ell6t6 Szervezei vonaifozds6ban a beszerzdsi szabillyzatban
e 1 6 ir6s ok drt e I em s z eni alkalmazfus6t e lren d e I em.

foglalt

Berente, 20i4. jirnius 30.

B erentei Ktjzris Onkormdnyzat i Hivatal
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Beszerzdsi szabliyzat

A Berentei Cig6ny Nemzetisdgi Onkorm6nyzat vonatkozdsftban a beszerzd,si szab|lyzatban
fo glalt el <i ir6s ok drtel emszeni alkalmazhsitt elrendelem.

Berente, 2014. jfnius 30.
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1. szdmrt melliklet

Kd lts igv etis i s zerv m eg nevezi s e

Tdrev: Ajdnlat k6r6se

(kdltsdgvetesi szerv megnevezdse) Beszerzdsi szabilryzathnak arapjin a

*,t:':;Zi;l:1"T"::j-:'I:: l"lg11-*1,n,,".,",r,1y,e|,ii"v';;;,;:;r, "ir*';i?;J:l**il::,tF"Ti?.1111\' ""ryn 
u.r.'6tutar6sra k.-r_; ill"in, ,ini^:':::i;"i;;?"Juour4Lut g-

T:l!;i!f:-^::J'"11:? ]: :,(!:: .,:ap) ^ken.? 
ytsly?steri hivata vintezmeny ezzet megbizott,:Y:::,::i::i,'l:.:i:'::,erjuttatni. 'Az 

aj'itat .rbi,ara,u ,#;;'il;1'6#;Jrt"ffiff,'J;
benyujt6 kertil kivrilas zt6sra.

A szerzldeskotds feltdtelei: (am ennyi b en indoko I t )

Kelt,....,

(beoszlas)

Berentei Kdzc)s Onkorntdnyzati Hivatal li



Beszerzdsi szabiiyzat

2. szdmil melldklet

Megismer6si nyilatkozat

A Beszerzesi szabilyzatban foglaltakat megismertem. Tudom6sul veszem, hogy az abban
foglaltakat a munkav6gzdsem sor6n k6teles vagyok betartani.

Beosztds Kelt Al6ir6s
ilji, !,;,t|,-I 1.( L^!'!!- (\ cj,ot.
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