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Szab ályzat a Beszetzések Lebonyolít ásával Kapcsolatos Eliátástendtől

ütét l(özség Önkormányzata I(épviselő-testiilete (továbbiakban: Önkormányzat) a közpénzek
ésszeíl felhasznáIása átJáthatőságának és ellenődzhetőségéne§ valamint a veíseny úsztasá§ának
bjztosítása étdekében zz áLIanűáztartástőI szőLő tőwély végrehajtásfuőI szőIő 368/2071 1XtI.31.)
Korm. tendelet 13. §. (2) bekezdés b) pontja alapján abeszetzések lebonyolítasával kapcsolatos
e\játástendtőIazalabbíSzabalyzatotalkofla(atovábbiakbatSzabá|yzat):

I.
Általános rendelkezések

1,. Szabílyzatcélja

ASzabályzat célja, hogy a mindenkod költségvetési tötvény áItaI megál7apított kőzbeszetzési
éttélűatátokat el nem étő, továbbá aközbeszetzési eIjfuási kivételek alá tattoző felhalmozási célú
ánlbeszetzések, építési benlházások és szolgáltatások igénybevétele esetén meghatatozza azokat
az e\jfuásí szabáIyokat, melyeket az Önkormányzaltak éves költsógvetése tethéte megvalósított
b e s z etz é s ek le folytatá s a s orán alkalma ztia kell.

2. Álapelvek, összeféthetetlenség

2.1Alapelvek:

2.1,7 A beszerzésí eijfuásbm az Önkotmányzat,mint Ajánlatkétő köteles biztosítani a veneny
isztaságáy át7áthatő ságág nyilváno s ságát.

2.1.2 Az Önkortnányzattak, mint Ajánlatkérőnek az eséIyegyenlőséget és egyenlő bánásmódot
kell biztosítania az eljáúsban tészwrevő Ajádattevők számán.

2.1,.3 Az Önkotmányzat, mint Ajánlatk&ő beszezési eljárásban a jőbiszeműség és a tisztesség
követeJrnényeinek megfelelően köteles eljárni. A joggal való visszaélés tjlos.

21.4 Az ÖnkonnányzatrLak\ mint Ajánlatkérőnek a kőzpénzek íelhasználásakot a hatékony és
felelős gazdilkodás elvét szem eiőtt tatara kell eljátnia.

2.2 Ö s s zetérhetetlens ég

2.2.1 Összeféthetetlen és nem vehet tészt az eljátás előkészítésében és iefoiyatátsában az
Önkonnányzat, mint Ajánlatk&ő nevében olyan szeméLy vagy szetarezet, amely funkcióinak
pfutafian és tángynagos gyakodásátabátnely okbó| így kiilönösen gazdaságs,vagy más &dek vagy
az eljátásbantésztvevő gazdasági szeteplővel fennálló más közös &dek miatt nem képes.

2.2.2 Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljátásban aján7attevőként, tészvétehe
ielentkezőként, alvállalkozőkéntvagy az akaLmasságtgazolasában tésztvevő szetvezetként

a) az aján7atkétő áItalaz eljfuássalvagy annak előkészítésével kapcsoiatos tevékenységbe bevont
szeméIy vagy szefrr ezet,
b) az a szefrrezet, amelynek
ba) vezető tisztségvisel őjét vagy felügyelőbizottságának t^áát,
bb) tulajdonosát,
a ba)-bb) pont szerinti személy közös háztatásban éIő hozzátattozőját az ajánlatkétő az

eLjaÁssúvagy anlak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevonta, ha közremúködése az
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Szabályzat a Beszetzések Lebonyolításával Kapcsolatos Eljátástendtől

eljátásbanavef senyisztaságátaksérelméteredményezheú.

2.2.3 Az Ónkotrnányzag mint Ajánlatk&ő köteles felhívni az eljfuís előkészítésébe bevont
személy rragy szefrrezet figyeknét atíl", ha a 2.2.2 pont alapján - kiilönösen az általa megszenett
tÖbblet-infottűctőkn tekintettel - abeszetzébi eljfuásban tőtténő tészvétele összef&hetetlenséget
etedmélyezne.

2.2.4 A 2.2.1, és a 2.2.2 pontban Összeférhetetlenségtől az eljá,tásban tésztvevóknek írásbatt az 7.
mellékletben foglalt nyl7atkozat aIákásával kell nyilatkozniuk.

3. A SzabáJyzathaáIya

3-1 E Szabá|yzat személyi hatálya az Önkotmányzat beszerzési eljfuásuban tészwevőkte
(<épviselŐ-testiileti t"gok, bizottság1, tagok) az e\jfuő I-1téi Közös ÖnkományzatÁ íItvataI (a
továbbiakban: Hivatal) köztisztviselóirc, egyéb munkavállalóita, valamint az ellfuások
bonyolitásáta felk&t más személyekte, kiilsős szakéttőh,te toi"d ki, akiket az Önkotrrrányzat, nint
Ajánlatkétő beszezési eljátősaiba bevon, ideértrre ^z eljátások tercezését, előÉészitését,
IefoLytatasáq dokumentálását, el7enőruését, a döntések előkészítését és a döntések meghozatalátís.

3.2ESzabáJyzattátgyihatá|yakiterjeduzÖnkonnányzat:

a) átabeszetzésete,
b) : építési benlházásaira,

") szolgáItatások megrendelés&e.

3.3. B szabáIyzat hatÁIya nem te{ed ll, azon beszerzésekre, amelyek sotán a közbeszetzésekről
szŐIŐ 201,5. évi CXLII. törvény (továbbiakban Kbt.) tendelkezéseit kell alkalmaznt illetve amety
beszegéseknéIvalamely jogszabáIy eltétő tendelkezéseket állapít meg. 

:.:,i. :

3.4. E szabáIyzattendelkezéseinek alka]mazása aIőI - maximum nettó 500.000,- fodnt becsüt
éttélÚ:ratáÁg, az előtegeszten szakmaí és egyéb beszetzéste jel7emző speciális indokok figyelembe
vételével -Iitét Község Polgármestete (a továbbiakban: Polgármestet) adhatításbanfelmentést.

4. A,Beszeuési ehjáús fajtái
4.7 A beszetzésí eIjárás Iehet:

a) egyszeít;
b) meghívásos.

4.2 Egyszetőbeszetzési eliátás olyan nettó 1.000.000 Ft becsüt &téketel nem étő beszerzési
eljfuás, amelyben kevesebb, mint hátom felk&t ajánlattevő tesz ajánlatot a következők szei:nt: a
nettó 500.000 Ft becsiilt értéket elétő, de a nettő 1.000.000 Ft becstilt &téket el nem étő
beszezések esetében, legalább egy felkért ajánlattevő tesz ajánlatot. A nettó 500.000 Ft becsii{t
éttéket el nem étőbeszetzések esetében megtendelőg illetve feljegyzéstkell készíten! melyben fel
kell tűntetni, hogy abeszetzéste milyen okból/kinek az lgétyLésevagy tasítása alapjánkeriilt sot,
továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a termékf szolgáltatás beszegése az általánosan elvár:batő
kovetelményeknek megfelelően valamint a lehető leggazdaságosabb módon töttént és abeszetzés
az egybeszánítás ilapján nem esik beszetzési kötelezettség alá.

4.3 A meghívásos beszerzési eliátás olyan nettó 1.000.000 Ft becsiilt értéket elétő,vagy azt
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meghaladó beszetzési eljfuás, amelyben legalább kettő felkért ajátúattevő tesz aján7atot a
következők szetinü 

^ 
f,ettő 1 miüó Ft becsüt &téket elétő, de a fiettí 3 millió Ft becsüt éttéket

el nem étőbeszetzések esetén,legalább kettő felk&taján7attevő tesz a)ánJatot. Á nettó 3 millió Ft
becsÜt értéket elérő vagy azt meghaladő beszetzés esetén, legalább hátom felkért aján7attevő tesz
aján7atot.

5. Becsűt érték meghatátozása

5.1 A beszerzések becsült értékének megállapításánál, az Ajánlatkétői jogköt gyakorlásánáI
az Önkormányzat ..ootrLtkoző kötelezettségvállalás\ ellenjegyzési, teljesítésí| 

"tűarryozásí 
és

énrényesítési tendj&őL szŐIő szabáIyozás, a beszetzési tetv, a hatáiyos tárgyévt költségvetési
tendelet, valamint e szabáIyzat5.2-5.6 pongábanfoglaltak ,Japjánkell etjámi"

5.2 A beszetzés becsiilt éttékén a beszetzés rnegkezdésekot annak tfugyá&t az adott piacon
áItalábankéttvagyknáIt - álta|anos fotgalmi adó nélkiil szafrftott, a 5.3 _ 5.6 pontban fogíaltakn
tekintettel megállapított - teljes el7enszolg1Jtaást kell érteni. Opcionális tészt tartalmaző
aján7ark&és esetén a teljes ellenszolgáltatásba az opcionáüs Ész énékétis bele kell éteni.

5.2.1 A beszetzés becsiilt étékébe be kell számitant az ajfut7atkétő által a tészvéteke jelentkezők
vagy az ajánlattevők tészéte fizetendő Űjat vagy egyéb kifizetést (jutalékot) ís, ha az ajánlatkétő
teljesít ilyen jellegű frzetést

5.2,2 Ha az ajánJatkétő lehetővé teszi a tészekte tőtérrő aiánlattételt, abeszetzés becsrilt &tékébe
minden rész éttékétbe keil szárűtanj.

5.3 Az ántbeszetzés becsÜt étéke olyan szetződés esetében, amelynek tátgya dolog llasznáIztáta
vagy hasznosítasáu vonatkozó jog megszetzése:

a) egy évte vagy alnáI tövidebb haátozott időte kötön szetződés esetén a szetződés
időtattamz alatti ellenszoIgáItatasi az egy évnél hosszabb hatatozott időte kötött
szerződés esetén a szetződés időtartama a|ati ellenszolgáitatás, beleéttve a becsii{t
mandvőny&téket is;

b) hatatozat7an időre kötött szetződés esetén vagy ha a szetződés megszűnésének
időPontja Lz e\fuás meginűtásakoí pontosan nem batÁrczhatő *.g, a bavi
el7enszolgáIatas negyveírnyolcsz oro sa.

5.3.7 Az átubeszetzés vagy a szoLgáItatas becsiilt értéke a tendszetesen vagy az időszakonként
visszatérően kötött szetződés esetében:

a) az eLŐző naptáiév sotán kötött 
^zonos 

fugya szetződés vagy szetző<lések szetinti
tényleges ellenszolgáltatás, módosítva a következő napái év Úttváthatő mennyiségi
és éttékbeü valtozással, vagy

b) az első teljesítést követŐ, a következő üzenkét hőnap alati vagy a ttzenkét hőnapnáL
hosszabb időte kötött szetződés .va1y szeuődések időútama alati beisiilt
ellenszolgáltaás.

5-3.2 A szolgáItatás becsiilt éttéke olyat szetződés esetében, amely nem tatta]rnzzza a teljes
űjat:
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a) batarozott időre, négy éwe vagy annáL tövidebb időte kötendő
szetződésidőtartamaalattiellenszolgáItaás;

b) hatátozatLan időte kötött szetződés vagy négy évnél hosszabb időte
esetén a havl ellenszolgáltatás negyvenn}olcsátosa.

szetződés esetén a

kötendó szetződés

5,3,3 A szo|gútaás becsÜt értékének megállap6sakot az alábbi szolgáItatások esetében a
következőket kell figyelembe venni:

a) biztosítási szetződés esetében a ftzetendő biztosítási űjat és egyéb ellenszolgálta ásokat;b) bánki é9 egyéb yénzugra szolgáltatás esetében a üjat, 
^ iíiaékot, a kamatot és egyéb

ellensz olgál tatás okat:,

") atercezéstis mag'ában foglaló szoLgáItatás esetében a frzetendő űjatvagyjutalékot és egyéb
ellens zolgáltatás okat.

5,3,4 Az éPÍtési benházás becsiilt értékének megáüapításakot a t lr", - tnűszaki és gazdaság;
szemPontból funkcioúlis.eg.ysége_t ké.pe7ő - epitCsTmrunázás&t jfuő'etlet&téket kell figyeiembevenni Az éPÍtésibenlházás becstilt órtékébe Ée kell szá*tnitaua'megvalősíásához szükséges, az
ajánlztkétő által rendelkezéstebocsátott áruk és szolgáItaások becsiilt étékét is.

_5 
a A ketetrnegállaPodás becsiilt éttéke a ketennegállap odás alaplán annak időtartama a7att

kötendő szeuődésekbecsiilt legtnagasabb összéttéke.

5,5 Tilos a becsiilt éték meghatatozásának módszetét e Szabályzat megkedil ése céLjával
rnegválasztati.

5,5,1 Tilos a beszetzést olY módon tészelce bontani, amely e Szabúyzat vonatkoz ő szabilyat
ilkaknazásának megkediléséte vezet. J ---'

5,6 Ha 
.e$r 

éPÍtési benlházás Yagy Egyanazonkőmetlen céI megvalósítá sá*a ltány,ilő szolgőltatás
megtendelés, illetve azoí7os vagy hasonlő felltasználásu szánt átukbeszetzése tészekte Üontva,
tÖbb szetzŐ{és Útján valÓsul me& a beszetzés o*ecsiilt éttékének meghatátozásához az ősszes tész
&tékét figYelembe kell venni. Szolgárltatás megtendelése esetében Í, ogyun^ron közvetl et cép.a
tánYahtság vizsgáLatakot az egyes szolgárltatások műszaki és gazdaság; ánkcioná]is egységét kell
"l"p"l 

venni.

il.
Aiárűatkérő nevéb e n etj átő sz emélyek

1, A:_9flPnnánYzatbeszetzéseivonatkozásálan, mint az Ajánlatkétői jogköt gyakor?őja - e!t&ő
tendelkezések blányában nettó 3.000.000.- Ft-ig becsiitt értékig -'""v"l§hrínestef, egyéb
esetben aLÍtét l(Özség Önkotnányzat Képviselő-tstiilete 

1a tooaúiaman: KZpviselo_t*ttíá9.

2, Az ajátllatkétés előkészítése, valamint végehajtasa és el7enőtzése sotán a, Hivatal_ indokolt
esetben kdlső tanácsadó igenybevételével - önáIlőan jfu eL

3. Az ajánlattételi felhívás előkészítése sotán a pénzngyt ellenjegyzést gyakotló személlyel kiilön is
egyeztetnikell, és ezt ításbantögzíteni kell.
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A b e s z e rz é s e k leb onyolí tás ának eljátási sz ab áIy ai

1 " Eg5rsze ítbeszetzési eljátás

1,.1, Abeszetzés nettő 1.000.000 Ft becsiilt &ték alatt egyszeű eljáÁs keretében tÖténik,

7.2 Anettó 1.000.000 Ft-ot becsiilt értéket elérŐ,vagy aztmegha|adó értékű beszerzés egyszetű

eijárással tőrténő lefo\ytatását szakmatlag ttas\ay ináokolni Éeil (p1.: a tendelkezéste álIő ídő

Únyr, a beszetzés tatgyának speciális jellege, stb,),

7.3 Az 1.2 pontban megbatfuozott egyszeít e\fuás Lefolytatását az önkormányzat beszetzése

esetén a Poigármestet, fuásban etgedéLyezi,

2. Meglltvás o s bes zeí zési eLjátás

2.1 A.beszerzés meghívásos eiiátás esetén ajálhttétehfelhívás a|apján tÖrténik,

2.2 Az 1rjánlanéteh felhívásnak _ .Ljánlattéteü felhívás mintát e SzabáIyzat 1. Íuggeiék9, az

Ajadattéteh n5,iatkozat mintát e SzabáLyzat 2. fiiggetéke, a RefetenctáfuőI szőIő nyt7atkozat

áora, e SzabÁyzat 3. ftrggeléke txtaJmaz,haszttalabaknem kötelező - tartalmaztiakell:

a) ajánLatkétő megjelöléséq
Ul i besz.tzés tátgyárrak megnevezését és ponto s Lettását;

") abeszetzésmennyiségét;
jl annak meghatá,roLás{t, bogy az ellfuás tatgya!ásos vagy átgyahs nélktlii;

") illetve amónnyiben árgyúsos, a taryyalás(cík) szzbáIyalt és menetét;

ő az aján7aítevá awt 
^r"Liaoutlra"n 

á"g"dni köteLez2 adatokat, illetve az ajánlatkőtelező

elemeként előírni kivánt nytlarkozatokat és egyéb dokumentumokat;

d az ajánlatbenyúitásának íonnaí és tattalmí feltételeiq

h) az aián7atbenyújtásán ak mődjáy hatáidejét;

D ahtánypőlásta vonatkoző tajékoztatást;
j) meghívásos ellfuás esetén abírűaiszempontoft,)q
Í.l ̂

, 
ÍiarrL^tt uőÍ< dontéstől való &tesítésének mődját és hxáidejét;

1) * szetződéskötés tervezett időpontjág
Á1 

^, 
eljfuás etedményeképpen k8tendő szetzőőés főbb elemeit, az^z L teljesítés

' 
helyétés határideiZt, 

^)'.lr:rrszolgfiltaás 
teliesítesének feltételeit, a mellékkötelezettségek

meghatfuozasát (pt. jaraur,kotbéi), és mináen olyal lényeges feltétel megielÖlesgt, -"_lYo
a ieszetzé" táo§y" szakstailag megkíván, kivéve |ta szerződés-terrezet a Íehiváshoz

csatolva let!
n) 

^zofl 
esetekeg amikor az ajánlatkétő a beszeuési etjítást érvénPelennek, illetve

eredménytelennek tekinú;

o) l1átiatk&ő abírátaiszempofltok alapjánlegkedvezőbb ajánlxot benyújtóval a szetződés

megkötését megtagadhatja.

2.3 Az Ajánlattétehfelhívás tatta|máéttaz -Ljántatkétői jogköt gyakorlŐja felelős.

2.4 Amennyib el az Ajánlattételi felhívás tészeként, vagy legke9Őbb a szetződéskőtést megelŐző

munkanapo n 
^ 

szuzőáés-tervezet kiktildéste kedil; azt a kiktildést megelőzően - minden oldalon

- j egy z őí szlgnőv al kell el}átni.
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a Beszerzések Kapcsolatos Eljárástendről

2.5 Az Ajánlattételi felhír,ást meghír,ásos \rag}r egysz erő e|járás esetén az ajánlattevó/knek
legkésőbb a benyújtásihatandőtmegelőző 24 ótán belüi kell írásos formában eljuttatni.

2.6 Ámennyiben a már kiküldött Ajánlattételi felhívás módosítása vagy visszavonása váIik
szükségessé, annak tárgyában az ajánlatkérői jogkör gyakoiőja dönt. Á felhívás zz
etedményhitdetést követően nem módosíthatŐ, illetve nem vonható vissza.

2.7 Az Onkotmányzag mint AjánLatk&ő abfuátrai szempontok alapját legkedvezőbb ajánlatot
benyújtóval a szetződés megkötését megtagadhaga, annak okát nem köteles indokolni.

2.8 Az alálr/ian kötöttségre - elt&ő rendelkezés ekhiányában- a Ptk. tendelkezés ei az tányadlak.

3.Bfuálőbizottság

3.1 Meghivásos eljfuás esetén Bfuá|őbizottság létehozása nettő 7.500.000.- Ft becsült éttéket
elérő vagy azt megba|adó étékű beszetzés esetén kőtelező, ebben az esetben u Örkotmályzat,
mn7 AjádatkétŐ, megfelelő szakéttelemmel tendelkező személyekből il7ő,legalább háromtagú
B:táIŐbizottságothoz létte, úgy hogy a BítáIőbizottság minden esetben pá:zrdal száműtagból ke[
hogy álljon.

3.2 ABítá,lőbbottságtagatt" e]nökét az Ajánlatkétői jogköt gylkotlőja fuásbar:,jelöli ki beszetzési
eljfuásotként, Úgy hogy tagatt a Hivata\ a beszetzéssel étintett Ónkotmátyzati költségvetési
szenr ákalmazottai, illetve amennyiben abeszetzés tatgya, meglavánja, kiilső szakértőft) köztil kell
laváLasztati. A kiválasztott személyeknek és szewezeteknek együttesen kell tendelkeznlijk a
beszetzés tárgya szedni szakmai, beszeués\ jogi és pénzűgyl, szakéttelemmel. Nem lehet a
BíúIőbizottság t agla, aki a l(épviselő-testiile télek taga.

3.3 A Bííánőbbottság e]nöke:
a) összehívja aBttálőbizottságiiléséti :,

b) vezeiaBfuáIőbizottságmunkáját; li],

.) képviseli aBkáIőbizottságo!
d) el7enőtzi az ellfuásihatáidők meglattását;

") trásbalkijelöli távolléte esetén zz őthe\yettesitőta tagok kozu|
9 eleget tesz akőzzététeh, tájékoztatási kötelezettségnek minden olyan esetben, amikot ezt

jogszabily ltla eIő;

3.4 Ámennyiberl az elnök a helyettesítése itánti intézkedésben akadáiyoztat\ra v^ít, a bizottság
tagu kőzltl a kote]nök jogosult összehívni és / vagy levezetrri a BítáIőbaotság üését.

3.5 A Bítőlőbizottságt feladatra 3.2 pontban megjelölt kiilsős szakéttővel a vonlrkoző
tendelkezések (adott költségvetési évte vonatkoző kóltségvetési tendelet, beszetzési szhá|yzat,
stb.) alapján a Polgátmestet köt szerződést.

3.6 A Bítá,Jőbjzottság tagat kötelesek összeféthetetlenségi tlJiztkozatot tenni, e szabáLyzat 7.
mellékletében szeteplő tsnlatkozat úátttásávaL Ha ^z elláÁs során medil fel az
összeféthetetlenség, errőI a, Polgármestett kásban haladéktalanul tájékoztania köteles, s ezzel
egyidejűleg a megbizást vissza kell adni, valamint köteles a fo\yamatban kevő e\jfuásban
v alőtészv ételét az onnal megsziintetrri.
Az összeféthetedenség miatt kieső tagpőtlásátőI az .lrlánlarkérőíjogköt gyakorlíja haladéktalanul
gondoskodik. Az űj tag a megbaőIevele elfogadásakot szintén összeférhetetlenségi nJilatkozatot
tesz.
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Szabályzat a Beszerzések Lebonyolításáva| Kapcsolatos Eljátásrendtől

3.7 A Bííátőbizottság tagj ai megb ízatág:kat személyeseír köteles ek ellátni

3.8 ABfuáLŐbizottságijléseit sziikség szetint tat§a. ABííánőbizottság akkot batározatképes, ha a
tagok 2|3- a - 5 t"s" bítáIőbizottság esetén - legalább három tag jJen van. A Bfuálőijaottság
iiléseitŐl jegyzőkötyvet kell készíteni mely minden esetben az adott döntést előkészítá
előtegesztés kötelező mellékletét képezi. A jegyzőkönyv mintát e SzabáIyzat 4. fiiggeléke
tattalmazza.

3.9 ABÍíáLŐbizottság döntéseit egyszetű szótöbbséggel, 
"yílt 

szavazássalhozza. Minden tagot
egy sz^vlzat illet meg. Amennyiben a Bítá|őbizottság valamely taga a BfuáIőbizottság többségi
véleményével nem ért egyet, kiilönvéleményétaz adott iilésen készítettjegyzőkönyvbeÁtgzítent
kell.

3.70 Az éttékelés sotán mind a közbenső, mind peüg az eljátást lezfuő döntés esetében a
javaslattétel a BfuáIŐbizottság nevében ketiil előtetjesztéste a BkáIőbjzottság elnöke tészétől az
Ajánlatk&Ő i"skö' gyakorlőja elé. Bármely döntéste vonatkoző javaslathoz csato}ni kell a
BÍrálóbizottságűés&őI felvett, az adott kérdéste vonatkoző ftásbeli szakvéleményt és döntési
javasLatotegyatálttattalmaző jegyzőkönyvet

3.11, A BfuáIŐbizottság tagat döntéshozataluk során fiiggetlene\ a jogszabáIyok alapján
meggyőződésii:knek megfelelően döntenek, döntéseik meghozatalával kapcsoiatban ,r"*
befoiyásolhatók és nem utasíthatók.

3.12ABfuilőbbottságtagatnakmegbízatásamegszúnik
a) a megbízatas időtanarnának lejátáv aI;
b) visszahívással;
c) lemondássai;
d)atisztségteméltatlannávagytattősana]kalmatJannáváIásesetében;

í) az összeférhetetlenség megállapitásáv aL

3.13 A BÍÁLŐbizonság feladata, a beétkezett ajánlatok elbfuáása, bfuálatta| kapcsolatos
megőilaPÍások bírálati jegyzőkónyvben töténő tőgzítése. A bítáIai jegyzőkőnyv 

-ntrrcát 
e

Szabá,Jy zat 4. fiiggeléke tattalfrazz^.

3-14BÍíáIŐbizottság javaslatát figyelembe véve a döntést az Ajánlarkétói iogköt gyakoiőjahozza
meg.

4.F,ljátáshoz kapcsolódó egyéb döntések meghoz ata)a, szeuődéskötés

4,7 AmennYiben az elbfuáIásta rendelkezéste őJ7ő időtattarn meghosszabbítása ésfvagy az
eledményhfudetés elhalasztása válik sziikségessé, e tÁtgyban az Ajfuiatk&őí jogkőr gyűőrtai"
dont.

4,2 A nyeftes ajánlattevőveI a, szetződéskötés a vonatkozó kötelezettségválLalási, ellenjegyzési,
teljesítési, ataLványozási és érvényesítési tendjétől szőIő szabáLyozás, abeszeuési terv valaáint a
hatályos átgyévt költségvetési tendelet szabáLyu szerint tötténik. A szetződés megkötés étt az
Ajánlatkétői j ogköt gyakoflőja felel
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4'3 AmennYiben meghívásos eljárás esetén a meghívottak számától kevesebb ajánlat étkezik,akkot az Ajánlatkétői jogköt gyakoiőja - az ajánlÍifelhívás atapján- dönti .| hogy az aján;a1_

*ffi#'"#:::^" 
m"]t'tt 

^b.."'Űa"i etjfuást r"d;;ü 
"^.gy;be&kezett uiarurlou1 atap.án

ry.
zfuő rendelkezések

7, E SzabáLYzat, illetve, az Ajántattételt felhivás eitétő tendelkezés e hiányában a ptk. Hatodikkönyv XrV. fejezet tendelkez ései az ttányadőak

2' B SzabáIYzat 2076, 
".k'*"1 1" naPján lép,hatáIyba és ezzel egyidejűeg hatáLyátveszti LitétKÖzség ÖnkormánYzatatak 2013.'sleptembet io-an kiadott ",,n""L.ű"ek 

lebonyolításáva.kapcs olatos eljatástendtőI szőIő szabáIyzat

3,Iitét I(cizség ÖnkormányzatánakKépviselő-testtilete a 126/2016, (Ix.21.) száműhatatozatáva!hagyta jővá e Szabályzatot,

4, E SzabáIYzatot ahatálybaléPés uán megkezdett beszetzési eljfuásoknkell alkalmazni.

.....e.U-k y..... hó .S..,"pLitét,20t6.
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