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A Képviselő-testület 2017. február 22.-i ülésére 
 

Tárgy:  Kistarcsa Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítása 

Érintett bizottság: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
 

Tisztelt Képviselő-testület/ Bizottság! 

A közbeszerzési eljárásokról szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban „Kbt.) egyes 
változásai miatt indokolt Kistarcsa Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatát (a 
továbbiakban „Szabályzat”) néhány pontban aktualizálni, a Kbt.-nek való megfelelőség 
érdekében. 

 

 

1. A Szabályzat 2. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„Több ajánlatkérő által, közösen megvalósított közbeszerzési eljárás során, melyben 
ajánlatkérők Kistarcsa Város Önkormányzatát hatalmazzák fel a közbeszerzési 
eljárás lefolytatásával, a szabályzat hatálya valamennyi ajánlatkérőre kiterjed. A 
Kbt. 29. § (4) bekezdése esetében, ha a közbeszerzési eljárás lebonyolítására teljes 
egészében minden érintett ajánlatkérő nevében, közösen kerül sor, akkor az 
ajánlatkérők együttesen felelősek a Kbt. szerinti kötelezettségeik teljesítéséért. Ha a 
közbeszerzési eljárás lebonyolítására nem teljes egészében minden érintett 
ajánlatkérő nevében kerül sor, akkor az ajánlatkérők a közbeszerzési eljárásnak csak 
a közösen végzett részei tekintetében tartoznak együttesen felelősséggel. Minden 
ajánlatkérő kizárólagosan felelős a Kbt. szerinti kötelezettségei teljesítéséért a 
közbeszerzési eljárás azon részei tekintetében, amelyet a saját nevében végez.” 

 
 

2. A Szabályzat 5. pontja (2) bekezdés alábbi pontja:  
 
„A közbeszerzési eljárás megindítását –az éves közbeszerzési tervben foglaltaknak 
megfelelően– az érintett szervezeti egység vezetője kezdeményezi a jegyző felé az 
Igénybejelentő lap kitöltésével (1. sz. melléklet)” 

 
az alábbiak szerint módosul:  

 



 
„A közbeszerzési eljárás megindítását –az éves közbeszerzési tervben foglaltaknak 
megfelelően– a városüzemeltetési iroda vezetője kezdeményezi a jegyző felé az 
Igénybejelentő lap kitöltésével. (1. sz. melléklet)” 

 
 

3. A Szabályzat 5.pontja 4. bekezdése az alábbiakkal egészül ki: 
 
„Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó bevonása a Kbt. 27. § (3) 
bekezdésben meghatározott esetekben kötelező.” 
 
 

4. A Szabályzat 11. pontja az alábbi bekezdéssel bővül: 
 
„A Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti eljárásban az ajánlattételre felkérni kívánt 5 db 
gazdasági szereplőt az előkészítő bizottság javaslatára a Képviselő-testület hagyja 
jóvá. A Kbt. alapján az ajánlattételre felkérni kívánt gazdasági szereplők személyét 
lehetőség szerint változtatni kell. „ 

 
 

5. A Szabályzat 12. pontjának címe az alábbira módosul: 
 
„Ajánlattételi felhívás/összefoglaló tájékoztatás, közbeszerzési dokumentáció” 

 

6. A Szabályzat 12. pontjának (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 

„A közbeszerzési dokumentumokat a gazdasági szereplők számára elektronikus úton, 
a regisztrálási adatok megkérésének kivételével – közvetlenül, korlátlanul és 
teljeskörűen, térítésmentesen hozzáférhetővé kell tenni.” 

 

7. A Szabályzat 12. pontja az alábbiakkal egészül ki. 
 

(5) „Az ajánlati felhívásban az ajánlatkérőnek meg kell határoznia, hogy alkalmazza-e a  
Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.” 

(6) „Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti eljárásban ajánlatkérő nem köteles alkalmassági 
követelményt előírni, az előkészítő bizottság tesz javaslatot arra, hogy alkalmassági 
követelmény előírására sor kerül-e vagy sem.” 

(7) „Kbt. 113. § (1) bekezdése szerinti eljárás esetén az összefoglaló tájékoztatást az 
előkészítő bizottság készíti el és a képviselő-testület hagyja jóvá. Az összefoglaló 
tájékoztatást a Közbeszerzési Hatóság által működtetett közbeszerzési adatbázisban 
kell közzétenni. Az összefoglaló tájékoztatással egyidőben meg kell küldeni a 
Közbeszerzési Hatóság részére azon, legalább három gazdasági szereplő nevét és 
címét, amelynek az eljárást megindító felhívást az ajánlatkérő saját 
kezdeményezésére meg fogja küldeni.” 

(8) „Az ajánlattételre felkérni kívánt 3 db gazdasági szereplőt az előkészítő bizottság 
javaslatára a Képviselő-testület hagyja jóvá.” 



(9) „Kbt. 113. § (1) bekezdése szerinti esetekben az összefoglaló tájékoztatás 
közzétételéért rendszerhasználati díjat kell fizetni, amelynek átutalásáról a 
közbeszerzési referens intézkedik.” 

 

8. A Szabályzat 13. pontja (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„A beadási határidőn túl beérkezett ajánlatok érvénytelenek Ilyen esetben az 
ajánlatot tartalmazó borítékot felbontani nem szabad. A határidőn túl érkezett 
ajánlatról jegyzőkönyvet kell felvenni és azt az összes – beleértve az elkésett – 
ajánlattevőnek meg kell küldeni. „ 

 
 

9. A Szabályzat 14. pontja az alábbi bekezdéssel egészül ki: 
 
„(4)A Kbt. 113. § (1) bekezdése szerinti eljárás esetében a bontáskor ismertetni kell, 
hogy az ajánlatkérő mely gazdasági szereplőknek küldte meg saját kezdeményezésére 
az eljárást megindító felhívást.” 

 
 

10. A Szabályzat 15. pontja (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az előkészítő 
bizottság az értékelési szempontokra tekintettel legkedvezőbbnek tekinthető, valamint 
az őt követő ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felkéri a kizáró okok, az 
alkalmassági követelmények, adott esetben a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti 
objektív kritériumok tekintetében az eljárást megindító felhívásban meghatározott 
igazolások benyújtására.”  

11. A Szabályzat 3. sz. melléklete helyébe az előterjesztés 3. számú melléklete lép. 

Mindezek alapján az alábbi határozati javaslatot teszem. 
 
 

Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete 
szerinti tartalommal elfogadja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Kistarcsa 
Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát, azzal, hogy annak hatályba lépése 
2017. február 23. 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 

 
  

A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Kistarcsa, 2017. február 7. 
 
                                                                                                       Solymosi Sándor  

polgármester 


