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A

közbeszerzésekről szőló 2011. évi CVIII. Törvény (a továbbiakban Kbt.) 22. § (1)
bekezdésébenkapott felhatalmazás alapján az Eötvös Károly Megyei KönyMár közbeszerzési
eljrárásai előkészítésének,lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjére, a nevében

eljárő, illetőleg az eljátásba bevont személyek, illetőleg szervezetek felelősségi körére és a
közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjére az alábbi közbeszerzési szabályzatot alkotja:

I.

A Közbeszerzési Szabá|yzat hatálya

A

Közbeszerzési SzabáIyzat (továbbiakban: Szabályzat) hatáIya kiterjed az Eötvös Károly
Megyei Könfiár (továbbiakban: intézmény), mint ajánlatkérő által lefolytatásra kerülő - a
Kbt-ben meghatározott érlékhatárokat elérő vagy meghaladó

,
,
,
,
,

árubeszerzés,
építésiberuházás,
szolgáltatás-megrendelése,
építésikoncesszió,
szolgáltatási koncesszió

megrendelésére, amelynek értékea közbeszerzés megkezdésekor eléri, vagy meghaladja a
Kbt. -ben me ghatár o zott értékhatárt.

il.

A beszerzési értékhatárok

A közbeszerzés értékéna közbeszerzés megkezdésekor annak tárgyáért áItalában kért, vagy

kínált - általános forgalmi adó nélkül számított, a Kbt. 12-18 §-okban foglaltakra tekintettel
megállapított - legmagasabb összegű teljes ellenszolgáItatást kell érteni (a továbbiakban
becsült érték)

A

közbeszerzés megkezdéséna közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény feladásának
időpontját, a közvetlen részvételifelhívás megküldésének időpontját, a hirdetmény nélküli
targyalásos eljárás esetében pedig az ajánlattételi felhívás megküldésének, ennek hiányában
a térgy alás me gkezdésénekidőpontj át kell érteni.
Egybe kell számítani azon hasonló áruk beszerzéséte, vagy szolgáltatások megrendelésére
irányuló szerződések értékét,amelyekkel kapcsolatban a beszerzési igény egy időben merült
fel, valamint azugyanazon építésiberuházás megvalósítására irányulő szerződések értékét.

A közbe

szerzé sek értéI<batára:

Az Európai Unió joga által meghatározottközbeszerzési értékhatárok(uniós érlékhatárok)
a költségvetési törvényben nemzeti értékhatarokkéntmeghatálrozott közbeszerzési
értékhatárok(nemzeti értékhatárok)
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egyes beszerzési tátrgyakca vonatkozó uniós értékhatarokat, valamint a nemzeti
értékhatárokaía Közbeszerzési Hatóság a Közbeszerzési Értesítőben minden év elején

az

közzéteszi.

ilI.

Kőzbeszerzési eljárás fajtái (az alkalmazandő eljárásrend)

Az uniós

értékhatárokatelérő vagy meghaladó értékűközbeszerzésekre a Kbt. Második
Részét,az ezek alatti és egyben anemzetl, értékhatárokatelérő értékűközbeszerzésekre a Kbt.
Harmadik Résztétkell alkalmazvakell eljárni, kivéve, ha a Kbt. másként nem rendelkezik.

A Közbeszerzési eljárás fajtái:
, nyílt

,
,
,

meghívásos
tárgyalásos eljárás
versenypárbeszéd

A nyílt eljárás

olyan, egy szakaszből állő közbeszerzési eljárás, amelyben minden érdekelt
gazdasági szereplő qánlatot tehet. A nyílt eljárás ajánlati felhívással indul. A nyílt e§árásban
nem lehet targyalni.

A

meghívásos eljárás olyan, két szakaszbőI á[ő közbeszerzési eljárás, amel;mek első
részvételi szakaszában az ajánlatkérő arészvételre jelentkezőnek a szerződés teljesítésérevaló
alkalmasságárőI vagy alkalmatlanságáról dönt. Az eljárás második, ajánlattételi szakaszában
csak az ajánlatkérő á|ta| alkalmasnak minősített és ajánlattételre felhívott részvételre
jelentkezők tehetnek ajánlatot. Az ellarásban nem lehet tárgyalni.
Tárg,,alásos eljárás során azintézmény,mint ajánlatkérő, az á|ta|a kiválasztott egy vagy több
aj anlattevővel tárgyal a szer ző dés feltételeiről.
Versenypárbeszéd során az intézmény - a Kbt.-ben előírtak szerint
jelentkezőkkel párbeszédet folytat a közbeszerzés tátgyának,
feltételeinek pontos meghaíározása érdekében, majd ajánlatot kér.

-

a

a kiválasztott részvételre
szerződés típusának és

A közbeszerzés nyilvánossága
Közbeszerzési terv és előzetes összesített tájékoztatő

Iv.

l. Az adoít évre tervezett közbeszerzésekről a közkapcsolati osztályvezető köteles - az
éves költségvetés alapján az adott év március 31. napjáig - közbeszerzési tervet
összeállítani és aziríézményigazgatőja elé terjeszteni, aki azt jőváhagyja.

2.

közbeszerzési tervnek tartalmaznia kell a közbeszerzési eljárás tárgyai
(árubeszerzés, építésiberuházás, építésikoncesszió, szolgáItatás megrendelés és

A

szolgáltatási koncesszió) és mennyisége szerinti bontásban aKözbeszerzések Tanácsa
által készítettés közzétett (www.kozbeszerzés.hu) közbeszerzési terv
mintadokumentum szerinti adatokat.
A tervben nem szereplő közbeszerzésekre vagy a tervben foglaltakhoz képest
módosított közbeszerzésekre vonatkozó eljárást is le kell folYatni, ha előre nem
láthatő okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merül fel. Ilyenkor a
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tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb váItozás felmerülésekor, megadva
annak indoklását is. A közbeszeruési terv módosításait azintézmény igazgatőja hagyja
jóvá. A közbeszerzési terv nem vonja ma3aután az abban megadott közbeszerzésekre
vonatkozó elj árás lefolytatásának kötelezettsé gét.
Az elkészült közbeszerzési tervet az ériníetettévet követő 5 évig meg kell Őrizni, A
közbeszerzési tervet, valamint annak módosításait az intézményhonlapján - közzé
kell tennie. a közbeszerzési tervnek a honlapon atárgyéveí követő évre vonatkozó
közbeszerzési terv honlapon történő közzétételéig kell elérthetőnek lennie.

V.

A közbeszerzési eljárás előkészítése,adminisztráciő

Az

adoít kőzbeszerzési eljárás előkészítése,a felhívás és a dokumentáció elkészítése,az
ajánlatok értékelésesorán és az eljárás más szakaszában az ajánlatkérő nevében eljáró, illetve
az e|lárásba bevonni kívánt személy illetőleg szervezetnek megfelelő - aközbeszerzés targya
szerinti, közbeszerzési, jogi és pénzügyi - szakértelemmel kell rendelkezniük. Az intézmény
igazgatőja gondoskodik a felhívás és az qánlatkérési dokumentáció elkészíttetésérőlés
rendelkezésre állásáról. Szükség szerint közbeszerzési tanácsadó, vagy külső szewezet
segítségétis igénybe veheti.
egyes közbeszerzési eljárást - annak előkészítésétőlaz eljárás alapján kötött
szerződés teljesítéséigterjedően - írásban, yagy az eljárási cselekmények elektronikus
gyakorlása esetén külön, a Kbt. felhatalmazása alapjan alkotott jogszabáIy szerint
elektronikusan dokumentálni kell. (Kbt. 34. § (1) bekezdés). Az ajánlatkérő jogait és

1. Minden

kötelezettségeitazintézménynevébenazintézményigazgatőjagyakoro§a.

2. az

intézmény,mint aján|atkérő köteles

dokumentumokat,

saj

át honlapj án közzétenni:

az alábbi

adatokat, információkat,

o aközbeszerzési tervet, valamint annak módosításait
o a Kbt. 9 §. (1) bekezdés k) pontja alkalmazásával megkötött
o az e!őzetes vitarendezéssel kapcsolatos Kbt. 79 § (2)
o
o
o

o
Az

szerződéseket,

bekezdése szerinti

adatokat,

közbeszerzési eljárás kapcsán indult jogorvoslati eljarás vonatkozásában:
a kérelem Kbt.-ben meghatározott adatait (Kbt. 137. §. (9) bekezdés)
a Közbeszerzési Döntőbizottság szerződés megkötését engedéIyező végzést
(Kbt. 144. §. (4) bekezdés
a kőzbeszerzési eljé:lás alapj an megkötött szerződéseket,
a szerződés teljesítésérevonatkozó következő adatokat: hivatkozást a
közbeszerzési eljárást megindító hirdetméryrre, a szerződő felek megnevezését,
azt, hogy a teljesítés szerződés szerű volt-e, a szetződés teljesítésénekaz
aján|atkérő által elismert időpontját, továbbá azellenszolgáItatás teljesítésének
időpontját és a kilrzetett ellenszolgáltatás értékét,
a külön jogszabáIybmmeghatározott éves statisztikai összegzést.

a

adatok közérdekből nyilvános adatok, azok nyilvánosságra hozata|a üzleti titokra

hivatkozással nem tagadható meg.
Az adatok interneten v alő kö zzététe é ért az intézmény ígazgatőja a
1

fe 1 elő s.

Eötvös

Károly Megyei Könlvtár

A közbeszerzési

eljárás előkészítésével,lefolytatásáva| kapcsolatban keletkezett összes iratot
a közbeszerzési eljarás lezáruláséúó|, a szerződés teljesítésévelkapcsolatos összes iratot a
szerződés teljesítésérőIszámított öt évig meg kell őriznt. Ha a közbeszerzéssel kapcsolatban
jogorvoslati eljárás indul, az tratotokat annak - bírósági felülvizsgálat esetén a felülvizsgáIat jogerős befejezéséig, de legalább az említett öt évig meg kell őrizni.

A beérkező dokumentumokat azfuatkezelési szabályzatban foglaltak szerint iktatni kell.
Az éves közbeszerzésekről külön jogszabályban meghatározoítak szerint éves statisztlkat
összegzést kell készíteni.

vI.

A

közbeszerzési eljárásban résztvevő személyekre, szewezetekre vonatkozó
szabályok

Az Eötvös Károly Megyei Könyr,.tár közbeszerzési eljárásaiban a Szewezeti és Működési
Szabályzatáről szóló rendeletében (továbbiakban: SZMSZ) meghatétrozottak szerint
ajanlatkérő nevében:
közbeszerzési eljárással kapcsolatos feladat- és hatásköröket
gyakorolja.

A

az intézményigazgatőja

eljárás előkészítésea - közbeszerzés íárgya szerinti, közbeszerzési jogi és
pénzügyi szakértelemmel rendelkező szeméIyekből álló bírálóbizottság feladata.

A közbeszerzési

A közbeszerzési bírá|őbizottság

tagi ai:

Azintézmény ígazgatőja áItaI kijelölt közalkalmazott fiogász, műszaki, pénzigyi szakember),
megbízott alkalmazása esetén az aján|atkérő áIta| kötött polgári jogí szerződés alapjan
közreműködő személy, szervezet esetén a szervezet képviselője.

A

közbeszerzésí biráIőbizottságból, továbbá közösségi éríéId,ntártelérő vagy meghaladó
közbeszerués esetén a hivatalos közbeszerzési tanácsadóból áII az a - Iega|éhb 3 tagŰ, a
közbeszerzés targya szerinti közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel rendelkező
személyekből álló - biráIő bízottság, amely írásban készítszakvélemény,t és javaslatot az
intézményigazgatőjaáItalhozandódöntéshez.

A

bírálőbizottsági munkáról jegyzőkönyvet kell készíteni,amelynek részétképezik a tagok
indokolással ellátott tapjai is. Az intézmény igazgatőja dönt a bizottsági tagok számárÓl és
személyéről.Hivatalos kőzbeszerzési tanácsadó felkérése esetén abizottság egyik tagja maga
a tanácsadó.

Külső megblzott, szerv ezet

Az

intézménynélköibeszerzésekkel kapcsolatos feladatok ellátására, állandó jelleggel
működő, külön szewezeti egység nem került kialakításra, ezen eljárások szakszerú
lefol1tatása érdekében az intézménykülső megbízott szew ezetet kérhet fel.
Ezen szervezetkíválasztásérőI és felkérésérőIazíntézményigazgatőja dönt.
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A megbízott feladata lehet:

,
,
,
,
,
,
,
,

a konkrét eljárás előkészítése,javaslattétel az eljárás

fajtájam
az qánlati l ajánlattételi vagy részvételifelhívás előkészítése
a dokumentáció összeállítása
a közbeszerzési eljárás megindítása
abírálőbizottság munkájába való részvétel
az ajánlatok értékelésénekelőkészítése
a dokumentálás biztosítása az eljárás során
jogorvoslati eljárás esetén az qánIaíkérő képviselete.

(A megbízott szervezet vagy (személy) teljes körű feladatának meghatározása az intézmény
igazgatőja és a közötte

létrejött szerződés tartalmátőI fiigg.)

A

közbeszerzési eljárás lebonyolításával megbízott szervezet esetében az eljárást megindító
hirdetmény jogszerűségét a lebonyolítással megbízott szervezet vezetője, illetve az áItala
megbízott - a lebonyolításra megkötött megbízási szerződésben megnevezett - személy
igazo|ja.

Az

ajánlatkérő nevében eljáró, illetve az eljarásba bevonni kívant személy vagy szewezet

a hivatalos közbeszerzési tanácsadó a tevékenységekörében okozott kár
megtérítéséért
a Ptk. szabáIyaí szerint felel. A megbízott felróható hibájából, vagy
mulasztásából eredő jogerős kiszabott bírság megfizetésérea megbízolt köteles. A
felelő s sé ge t a megbízottal kötend ő szerző désben rö gzíteni kell.
továbbá

A megbízott szervezetnek (vagy személynek) a legfontosabb feladata, hogy az eljárások alatt
a

Kbt. Szabályainak érvényesülésétbiztosítsa.

VII.

Összeférhetetlenségiokok

Összeferhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésébenés lefolytatásáb an az iríézmény
nevében olyan személy vagy szervezet, amely funkcióinak párta'.lran és tárgyilagos gyakorlása
bármely okból, így különösen gazdasági érdek, yagy az eljárásban részt vevő gazdasági
szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem képes. (Kbt.24, §. (1) bekezdés)
Az intézmény nevében eljáró és az intézményáltal az eljárással vagy annak előkészítésével
kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet írásban köteles nyilatkozni arról,
hogy vele szemben fennáll-e a Kbt. 24 §-a szerinti összeferhetetlenség.

WII. Az eljárást

megindító hirdetmény, felhívás, dokumentáció

, A

közbeszerzési eljárást megindító felhívás a közbeszerzési eljárás egyes fajtáira
irányuló szabályok szerint ajánlati felhívás, részvételifelhívás vagy külön
j o gszab ályban fo gl alt kö zvetl en ré szvéte l i fe lhív ás.

, Az

intézményaz ajánlati és részvételifelhívást külön jogszabályban meghatátozott
minta szerinti hirdetmény útján köteles közzétenni.
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Az

eljárást megindító hirdetményt nem lehet ellenjegyezni,

ha az sérti a

közbeszerzésre, illetőleg a közbeszerzési e|járásra vonatkozó szabályokaí. Az eljfuást
megindító hirdetmény ellenjegyzése nélkül a közbeszerzési eljárás nem indítható meg.

Az

aiánlatkérő az ajánlati felhívást - a szerződés megkötéséhez szükséges engedélyek
megléte esetén - akkor teheti közzé, ha rendelkezlk a szerződés teljesítésétbiztosító
anyagi fedezettel, vagy aría vonatkozó biztosítékkal, hogy a teljesítés időpontjában az
anyagi fedezet rendelkezésre á1l. Az ajánlati felhívás közzétehető, ha ajanlatkérő
támogatásra irányuló igényt nyújtott be, vagy fog benyújtani

intézménytámogatásra irányuló igénlt (pályázatot) nyújt be, vagy fog
benyújtani, az e\járást megindíthatj a, az e\járást megindító felhívásban azonban fel
kell hívni az ajánlattevők figyelmót erre a körülményre, valamint a Kbt. 40.§ (4)

Ha az

bekezdésben foglaltakra.

intézmény megvizsgálja beszerzését abból a szempontból, hogy a beszerzés
tárgyának jellege lehetővé teszi_e a közbeszerzés egy részéretörlénő ajánlattétel
biztosítását. Amennyiben a rész-ajánlat tételi lehetőség biáosítható az eljárást
megindító felhívásban lehetővé teszt a Észajánlat-tételilehetőséget.

Az

A

közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény, felhívás végleges szövegét az

intézményigazgatőj a hagyj

Az

aj

óvá.

iríézmóny - a megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében- dokumentációt

készíthet (a Kbt. 49 §-ban és |22 § (2) bekezdésben foglaltak esetén köteles készíteni).
A dokumentáció tartalmazza az qán|at elkészítésévelkapcsolatban az aján|attevők
részéreszükséges információkról szóló tájékoztatást, valamint az ajánlat részeként
benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzékét.Epítésiberuházás esetében
tartalmazza aközbeszerzésímúszaki leírást és az árazatlan költségvetést is.

IX. Az

ajánlatok benyújtása és bontása

1. Az qánlatot és a részvételi jelentkezést írásban és zárían, az ajánlaíi felhívásban

2.

,o"gádott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő
lejaríáig.
Az ajánlattevő részére- amennyiben ajanlatát személyesen nyújtja be - az ajén|at
átvételéről elismervénlt kell adni. Az átvéteLi elismervénynek tartalmaznia keII az
átvétel időpontját, az átvevő nevét és aláírását, valamint annak elismerését,hogyaz
aj ánlat b e nyúj tás a lezáll', s érletl en b o rítékban tö rtént.

3. A

beérkezett ajránlatok borítékjánfel kell tüntetni abeérkezés időpontját továbbá
rögzíteni kell, hogy a borítéksértetlenül érkezett-e, valamint fel kell jegyezni az
ajánlat sorszámát.

ajánlatokat tartalmaző iratok felbontását az ajánlattételi határidő lejártának
időpontjában kell megkezdeni. A bontás mindaddig tart, amíg a hataridő lejáríáig

4. Az

benyújtott összes ajánlat felbontásra nem kerül.
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5. Az

ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattévők, valamint az áIta\uk
me ghívott szemé lyek, tov íhbá - a kö zb e szerué shez támo g atásb an ré sze sül ő aj ánlatkér ő
esetében - a külön jogszabályban meghatározott szetvek képviselő személyek lehetnek
jelen.

6. Az
1.

ajánlatok felbontásakor ismertetni kelrl az ajánlattevők nevét, címét(székhelyét,
lakóhelyét) valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek a bíráIati
szempont (részszempontok) alapjan értékelésrekerülnek.
Az aján|atok felbontásáról és ismertetéséről az ajánlatkérőnek jegyzőkönlvet kell
készítenie, amelyet a bontástól számított 5 napon belül meg kell küldeni az összes
ajánlattevőnek.

X. Hiánypótlásra vonatkozó szabályok

1. Az

intézményköteles az összes ajánlattevő számáta, azonos feltételekkel biztosítani a
hiánypótlás lehetőségét.

2. A

hiányok pótlása csak arra irányulhat, hogy az ajánlaí vagy részvételijelentkezés
megfeleljen az ajánlati, részvételi,illetve ajánlattételi felhívás, a dokumentácíő vagy a
j o gszab áIyo k el ő írás ainak.

3. A

hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására szőIő felszólítást az intézménya többi
ajánlattevő vagy részvételrejelentkező egyidejű értesítésemellett közvetlenül köteles
az ajénlattevők, illetve részvételrejelentkezők részéremegküldeni, megjelölve a
határidőt, továbbá a hiánypótlási felhívásban a pótlandó hiányokat.

XI.

Ajánlatokelbírálása, értékelése

1. Az

ajánlatok elbírálása során az intézménynek meg kell vizsgálnia, hogy az ajénlatok
megfelelnek-e az ajánlati felhívásban ás a dokumentációban, valamint a
jogszabályokbanmeghatározottfeltételeknek.

2, Az

intézményköteles megállapítani, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, illetőleg vanki kell zámi.

e olyan ajánlattevő, akit az eljárásból

3. Az

ajánlatí felhívásban előirtaknak megfelelően kell megítélniaz ajánlattevő szerződés
telj e sítésére való alkalmas sá gát v agy alkalmatlan ságát.

4. Az éwényesajánlatokat az aján|atí felhívásban meghatározott érlékelésiszempont
(Kbt. 71. § alapján, valamint a Kbt. 7I-13. §-okban foglaltakra tekintettel kell
értékelni.

5.

Azintézményköteles az qánlatokat a lehető legrövidebb időn belül elbírálni.

6. Az

ajánlatok elbírálását a bíráIóbizottsági tagok végzik. A bírálóbizottsági tagok
írásbeli szakvéleménytés döntési javaslatot készíteneka döntést meghozó intézmény
igazgatőja részére.

Eötvös
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Xll.Eredményhirdetésre vonatkozó szabályok

1. Az eljárás nyertese az qánlattevő, aki az irtézmény részéreaz

eljárást megindító
felhívásban és dokumentációban meghatározott feltételek alapján, valamint aKbt.7I.
(2) bekezdésben meghatátozott érlékelésiszempontok egyike szerint a legkedvezőbb
érvényes aj ánlatot tette.

2. Az

intézményköteles az qánlattevőt írásban tájékoztatni az eljárás eredményéről,
ajránlattevő kizárásáről, alkalmatlanságának
eredménytelenségéről,az
megáIlapításáról, valamint ezek részletes indoklásáról a döntést követő leghamarabb,
legkésőbb három munkanapon belül.

3. Az intézményaz ajánlatok elbírálásanak befejezésekor külön

jogszabályban
meghatározott minták szerint írásbeli összegzést készítaz ajánlatohőI. Az írásbeli
összegzést minden ajánlattevő részéreegyidejűleg, telefaxon, vagy elektronikus úton
megküldi.

4. Az

e|járás eredményéről szóló tájékoztatőt azIntézmény legkésőbb a szerződéskötést,

vagy err-nek hiányában az eljárás eredménytelenné nyilvánításáről yagy a szerződés
megkötésének megtagadásáról szóló ajanlatkérői döntést követő tíz munkanapon belül
megküldi közzétételre (Kbt, 30. § (2) bekezdés).

XIII. A szerződések megkötése, teljesítése

,

,

Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést az Intézmény igazgatőja a
nyertes szeweze§el (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
értékelésiszempontokra tekintettel a nyerles ajánIat azon elemeit, amelyek
értékelésrekerültek. Amennyiben az eljarás nyertese visszalép, akkor az intézmény
igazgatőja jogosult az eredmény kihirdetésekor a következő legkedvezőbb ajánlatot
tevőnek minősített szervezettel megkötni a szerződést,ha őt az ajánlatok elbírálásáról
szóló írásbeli összegzésben megjelölte. A szerződés aláírására az intézmény igazgatőja
jogosult.
Az intézmény a nyertes szervezeftel (személlyel) (Kbt. 124. § (9) bekezdés) szemben
csak abban az esetben mentesül a közbeszerzési szerződés megkötésének
kötelezettsége alól, ha az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegzés megküldését
követően - áItala előre nem Iátbatő és elháríthatatlan ok következtében - beállott
lényeges körülmény míatía közbeszerzési szerződés megkötésére vagy teljesítésére
nem képes.

, 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,

Az

intézménya közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződést honlapján a
megkötést követően köteles közzétenri. A szerződésnek a honlapon a teljesítéstől
számított öt évig folyamatosan elérhetőnek kell lennie.

Eötvös
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XIV. A kőzbeszerzések ellenőrzése

Az

qénlatkérő közbeszerzési eljarásait a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
szabáIyzatában rögzitett - belső ellenőrzési

Közgyűlésének - mindenkor hatályos
rendszerében kell ellenőrizni.

xy. zárő

rendelkezés

Jelen SzabáIyzatban foglaltak 2013. február 1. napján lépnek hatályba, a Szabályzatban

foglaltakat ahatáIyba lépésétkövetően megkezdett beszerzésekre, a közbeszerzési eljárások
a|apján megkötött szerződésekre a közbeszerzésekről szóló 20II. évi CVIII. törvény,
valamint arrnak felhatalmazásaalaplán alkotott jogszabályokkal összhangban kell alkalmazni.

Veszprém, 2013. február

1.
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Megismerési nyilatkozat
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smertem.

Tudomásul veszem, hogy az abban foglaltakat a munkavégzésem során köteles vagyok
betartani.

Név

Beosztás

Dátum
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