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A Közbeszerzési Szabályzat elfogadásához a jelenlévő képviselő
több , mint felének „igen” szavazata szükséges (egyszerű
többség)

Tisztelt Képviselő-testület!
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 27§. (1) bekezdése értelmében az
ajánlatkérő köteles meghatározni a közbeszerzési eljárásai előkészítésének , lefolytatásának ,
belső ellenőrzésének felelősségi rendjét , a nevében eljáró , illetve az eljárásba bevont
személyek , szervezetek felelősségi körét , és az eljárás dokumentálásának rendjét, továbbá az
eljárás során hozott döntésekért felelős személyt , személyeket, testületeket.
A legcélravezetőbb , ha az önkormányzat – minden eljárási rendre kiterjedő – részletes
közbeszerzési szabályzatot alkot , amelyben az egyes eljárási cselekményeket , döntéseket és a
felelősségi rendet szabályozza.
A szabályzat elkészítésekor alapvető cél volt , hogy a közbeszerzési eljárásokat minél
hatékonyabban ,ellenőrizhetőbben , átláthatóbban bonyolíthassa le az önkormányzat.
A szabályzat alapján a közbeszerzési eljárások során kiemelkedő szerepe van:
- a képviselő-testületnek,
- a polgármesternek,
- a Közbeszerzési Bírálóbizottságnak
- a közbeszerzésekért felelős hivatali munkatársnak.
A szabályozás ugyanakkor arra törekszik , hogy a képviselő-testületet tehermentesítse, ezért
az egyes eljárási típusú döntéseket a polgármesterre telepíti.

A lefolytatásra kerülő eljárást , annak fajtáját a képviselő-testület határozza meg az éves
közbeszerzési tervben , vagy egyedi döntésekkel.
A Közbeszerzési Bírálóbizottság az eljárást megindító és eljárásközben felhívásokat , a
közbeszerzési dokumentumokat készíti el. A beérkezett ajánlatok szakmai értékelését és
bírálatát a bizottság végzi el . Az érvénytelenítések , kizárások a képviselő-testület
hatáskörébe tartoznak.
A bíráló bizottság szakmai értékelését követően döntési javaslatot készít , aminek elfogadása
a képviselő- testület kizárólagos hatásköre.
A szabályzat a közbeszerzésekről szóló törvényben szabályozott valamennyi hatályos
beszerzési fajtát, valamennyi eljárási rendben ( uniós , illetve hazai) szabályozza.
A szabályzat a jelenleg hatályos törvényi és egyéb jogszabályi előírások alapján készült. Az
1. számú függelékben szereplő közbeszerzési értékhatárok évenkénti változására figyelemmel
az aktualizálásra különös gondot kell fordítani. Ezen kívül si fontos a jogszabályi változások
figyelése , és ezek alapján a szabályzat szükség szerinti módosítása.
Kérem a Tisztelt Képviselő – testületet , hogy a szabályzatot szíveskedjen áttanulmányozni,
majd a határozati javaslatot elfogadni.
Zalahaláp , 2017. január 31.
Bedő Lajos Sándor
polgármester
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