Előterjesztés a Képviselő-testület 2019. szeptember 12-ei ülésére: új közbeszerzési szabályzat;
a határozati rész (maga a szabályzat) indokolása
3. melléklet

3. melléklet

Indokolás
Általános és részletes vegyesen
Ebben az indokolásban az eddig hatályban levő közbeszerzési szabályzathoz képest eszközölt tartalmi
változásokat igyekszem tételesen és hiánytalanul számba venni.

1. §
A szabályzat hatálya: a régebbi szabályzatból lényegi változás nélkül átemelt rendelkezések.

2. §
Az eljárásba bevont személyek – lényegi módosítást tartalmaz az előző szabályzathoz képest;
(1) a szakértelem redundánssá váló említése helyett az összeférhetetlenségről rendelkezik,
(2) az eljárásba vont személyeket a döntéselőkészítési és döntéshozási szintek elkülönítésével
tartalmazza,
(3) gyakorlatilag változatlan.

3. §
A döntéselőkészítésben részt vevő bírálóbizottság definiálása – új elem;
(1) a döntéselőkészítéshez tartozó, a döntéshozatali szinttől elkülönülő, minden eljáráshoz egyedi
bírálóbizottságot határozza meg a Kbt. 27. §-ával összhangban,
(2) a bírálóbizottság feladatai,
(3) a bírálóbizottság tagjainak kinevezését a polgármester hatáskörébe utalja a Kbt. 27. § (3) szerinti
minimumfeltételek teljesítése, illetve a régi állapothoz való maximális hasonlatosság mellett,
(4) a döntéshozatali szinttel való összeférhetetlenségről rendelkezik,
(5) a döntéshozatali szinttől elkülönülő bírálóbizottság üléseinek nyilvánossága nem szükséges
feltétele immár az átláthatóságnak (a döntéshozatali szint a Mötv. értelmében nyílt),
(6), (7) maguktól értetődő rendelkezések.
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4. §
A döntéshozatalnak teljesen új szintre, a Mötv. alapján működő testületekre ruházása.
(1) Értékhatár szerint szétválasztja a döntéshozatali jogköröket a Képviselő-testület és a
Közbeszerzési Bizottság között. Az eljárás lezárását a polgármesterhez rendeli.
(2) A Közbeszerzési Bizottság a Mötv. alapján működik, s így létrehozásáról, működéséről,
ügyrendjéről, nyilvánosságáról stb. részletesen itt nem kell rendelkezni.
(3) A Kbt. értelmében kötelező.

5. §
Új elem, a közbeszerzések összességéért és folyamatáért felelős személyt (koordinátor) határoz meg
a Polgármesteri Hivatalon belül.
(1) A koordinátor kijelölésében a jelenlegi gyakorlathoz igen hasonló megoldást (kijelölt
alpolgármester az alá tartozó munkaszervezettel), de attól jelentős eltéréseket (külön e feladatra
felvett új hivatali munkatárs) is lehetővé tesz.
(2) A közbeszerzési folyamattal, hivatalon belüli kapcsolattartással, koordinációval, illetve
menedzsmenttel kapcsolatos feladatokat jelöli ki.
(3) A munkavégzés több személyre való szétosztását teszi lehetővé.

6. §
Új szemléletben, a hivatalon belül definiálja a folyamatok jobb menedzselésével kapcsolatos
tervezési feladatokat.
(1) Az egyes szervezeti egységek a tervezési alapadatokat a koordinátornak küldik el, mégpedig a
réginél sokkal szigorúbb határidővel.
(2) Teljesen új elem: az éves tervnek az első munkaverziójával január közepére készen kell lenni, és
ennek a munkaverziónak az egyes közbeszerzésekre nézve kötelező elemei vannak (a fő eljárási
cselekmények durva ütemezése).
(3) Új elem: a koordinátor vizsgálja a részekre bontást, egybeszámítási táblázatot vezet (a részekre
bontás tilalmát ellenőrizendő).
(4) Tartalmi felelősségi körök.
(5) Az éves terv mint testületi előterjesztés a régi előírásnál 10 nappal előbb készül el, és azt a
Képviselő-testületnek kell elfogadnia (új elem) a Kbt. szerinti határidőig.
(6) Az eljárás utólagos módosításairól szóló maguktól értetődő rendelkezések.

7. §
E szabályzat jövőbeni módosításainak előkészítéséről, azok mikéntjéről rendelkezik.
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8. §
A közbeszerzési eljárás dokumentumainak kötelező közzététele a maximális átláthatóság érdekében
– új elemekkel, egybegyűjtve.
(1) A Közbeszerzési Hatóság nyilvános szerződéstárában való közzététel részletei.
(2) Az EKR-ben kötelezően közzéteendő dokumentumok.
(3) Az önkormányzati honlapon az „üvegzseb”-előírásoknak megfelelő adatok kötelező közzététele,
mégpedig a nyilvános kontroll szempontjából a lehető leghasznosabb formátumban.

9. §
Az EKR-hez kapcsolódó hozzáférési jogosultságok
(1) Bevezető rendelkezés.
(2) A teljes döntéselőkészítői és a teljes döntéshozói kör számára teljeskörű olvashatóságot biztosít.
(3) A jogosultságokat technikailag a koordinátor kezeli.
(4) A superuser-jogosultságok és azok delegálhatósága.
(5) Az eljárásokkal kapcsolatos alapvető EKR-műveletek elvégézésére a szaktanácsadó jogosult.
(6) A koordinátor minden eljáráshoz időben eszközli az alapbeállításokat.

10. §
A tartalmi előkészítés folyamata.
(1) A régi szabályzat 5.2.1. pontja (lényegében a Kbt. 28. § (1) bekezdése), alapvető elvárások.
Változott a dokumentáció tartalmi felelősének megnevezése, a fenntarthatóság követelményének
törlése (külön paragrafusban szabályozzuk), illetve ezeket leszámítva a törvényszöveg hűebb idézése
(az értékelemzés alkalmazhatósága).
(2) A műszaki tartalom elemeinek részletezése, régi szabályzat 5.2.2. pont.
(3) A becsült érték meghatározása – a régi szabályzat 5.2.3. pontja, de jelentős újdonságokkal. A
feladatot végző személy a bírálóbizottság illetékes tagja, a számításnál a piaci versenynek megfelelő
árszínvonal kiderítésének, figyelembe vételének szigorúbb előírásával.

11. §
Új elemek a piaci verseny fokozásának céljából.
(1) Építési beruházásoknál a Kbt. által előírt minimumnál szélesebb körben kelljen nyílt eljárást
alkalmazni.
(2) Az árlejtés alkalmazhatóságának kötelező vizsgálata.
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12. §
Hangsúlyosabbá tett elem: zöld közbeszerzés; kiemeljük a 10. § (1) bekezdésben idézett
törvényszövegből, és külön paragrafusban rendelkezünk róla.
(1) Kötelező vizsgálat, nem alkalmazhatóság esetén kötelező indokolás.
(2) A Kbt. laza és általános rendelkezései mellett az elérhető legalaposabb uniós ajánlások kötelező
figyelembe vétele.

13. §
A közbeszerzési eljárás kezdeményezésének folyamata az új menedzsmentszemléletben.
(1) A régi szabályzat 5.3.1. pontjának rövidített változata.
(2) Új: a bírálóbizottság értelemszerűen és célszerűen mindig az adott eljáráshoz álljon fel.
(3) – (9) A régi szabályzat 5.3. szakasza szerinti folyamat helyett a bírálóbizottság és a koordinátor
megfelelően elosztott közös munkájának eredményeképp az eljárásindítás végül előterjesztésként a
döntéshozó testület elé kerül.
(10) A döntés tartalmi részletei.
(11) A kész dokumentáció elektronikus publikációjához szükséges lépés.

14. §
A szaktanácsadó adminisztratív kötelességei az eljárás megindításával kapcsolatban – a régi
szabályzat 6.1. szakaszával azonos.

15. §
Alapvetően a közbeszerzési szaktanácsadó feladatait részletező paragrafus a folyamatközi
információáramlás és a dokumentumok módosítása körében.
(1) Kiegészító tájékoztatás. A régi szabályzat 6.2.1. pontja minimális átalakítással, mégpedig úgy,
hogy a tartalmi kérdésben a szakirodai munkatárs helyett konkrétan a bírálóbizottsági tagra
hivatkozik.
(2) A szaktanácsadó időközbeni módosítási jogkörei. A régi szabályzat 6.2.2. pontja azzal a minimális
módosítással, hogy a folyamatban az önkormányzat oldalán az egész bírálóbizottságot nevezi meg.
(3) A fenti cselekményekről a döntéshozó testület tájékoztatása. A régi szabályzat 6.2.3. pontja azzal
a módosítással, hogy a régi vegyes szerepű bizottság helyett az új definíciójú mindenkori döntéshozó
testületet (értéktől függően a Közbeszerzési Bizottság vagy a Képviselő-testület) nevezi meg.
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16. §
A tenderbontás az EKR-ben automatikusan megtörténik, a jegyzőkönyvet és az ajánlatokat a
szaktanácsadó küldi meg a bírálóbizottság részére. A régi szabályzat 6.3. pontjának minimális
módosítása: az új rendszerben itt elegendő a bírálóbizottságot említeni.

17. §
A tárgyalás lebonyolítása: a régi szabályzat 6.4. szakaszának minimális módosítása némi
áramvonalasítással, illetve az utolsó pontban a régi típusú bizottság helyett az új döntéshozó testület
megnevezésével. A határidőről külön döntésre nincs szükség, mivel a tárgyalás során tisztázni,
egyeztetni lehet.

18. §
Bírálat, a győztes ajánlattevő kiválasztása. A régi szabályzat 6.5. szakaszának továbbvitele némi
áramvonalasítással, illetve azzal a különbséggel, hogy a (4) bekezdésben az érvényességről a
döntéshozó testület dönt. Mivel innentől a folyamat már kötött pályán mozog, az új döntéshozói szint
bevonására a továbbiakban nincs szükség.

19. §
Az ajánlatok elbírálásáról adott tájékoztatás lényegében a régi szabályzat 6.6. szakaszának
továbbvitelével.
(1) Maga a tájékoztatás – változatlan.
(2) A veszteseknek biztosított iratbetekintés; nem lényegi változtatás: a tartalom szerinti
kompetenciát egy bírálóbizottsági tag biztosítja.
(3) A jogorvoslathoz szükséges teendők; minimális módosításként a szaktanácsadó az új
Közbeszerzési Bizottság elnökét, és nem a régi bizottságét tájékoztatja.

20. §
A szerződés megkötése – átvétel a régi szabályzat 7. szakasza alapján.
(1) Szerződéskötés: változatlan.
(2) A szerződések nyilvántartása: a közbeszerzési szaktanácsadó helyett immár a koordinátor
feladata.
(3) Tájékoztatás a szerződés megkötéséről – minimális változtatás a CoRe rendszer név szerinti
említése.
(4) A szaktanácsadó kötelező tájékoztatása a módosítások indokairól. Változatlan.
(5) A teljesítés dokumentálása – változatlan.
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(6) A szaktanácsadó kötelező tájékoztatása a nemteljesítés súlyosabb eseteiben. Változatlan.
(7) A szaktanácsadó kötelező tájékoztatása a teljesítéssel kapcsolatban, a szaktanácsadó ezutáni
kötelességei. Változatlan.
(8) A szaktanácsadó teljesítéssel kapcsolatos további adminisztratív teendői – változatlan.

21., 22. §
Az eljárás dokumentálása és a közbeszerzések ellenőrzése – változatlan szöveg a régi szabályzat 8.
és 9. szakasza alapján.

23. §
Eltérő rendelkezések az önkormányzat gazdasági társaságainak közbeszerzései számára – lényegében
változatlan átvétel a régi szabályzat 11. szakasza alapján. Különbség a feleslegessé vált 2. pont törlése
a régi szövegből, illetve a (4) bekezdés hivatkozásainak frissítése.

24. §
Hatályba léptető rendelkezések.
(1) A célszerűségnek és a pillanatnyi helyzetnek megfelelően az új szabályzatot a most ősszel
választandó testület alakuló ülésének napján lépteti hatályba. Nincs is jobb alkalom egy új bizottság
megválasztására.
(2) A már folyamatban levő közbeszerzési eljárások jogfolytonos intézéséről rendelkezik a régi
szabályzat szerint.
(3) Külön (redundáns) utalás arra, hogy a régi szabályzatban is van egy fentihez hasonló rendelkezés,
és ennek révén az azelőtti szabályzat alapján folytatott eljárásokról is gondoskodunk – ha léteznek
még. Ezeket is hasonló folytonosság biztosításával kell végigvinni. (Számozatlan átmeneti
rendelkezés a régi szabályzatban, a hatályba lépés kiegészítéseként: „A nem elektronikus eljárásként
indult közbeszerzési eljárások vonatkozásában a 135/2016. (05. 26.) sz. határozattal elfogadott
szabályzat változatlan tartalommal hatályban marad. ”.)
(4) A régebbi szabályzatok szerint bonyolított eljárások kifutása után a régi szabályzatok törléséről
rendelkezik.

A mellékletek tartalma
1. A nyilvános terv adatai közül a Közbeszerzési Hatóság ajánlásának (A Közbeszerzések Tanácsa
Elnökének módosított tájékoztatója az éves összesített közbeszerzési tervről, Közbeszerzési Értesítő,
2011. évi 7. szám, 2011. január 17.) megfelelően kikerült a becsült érték (ez az EKR-ről szóló
424/2017. (XII. 19.) kormányrendelet 7. § (5) bekezdése szerinti minimális adatszolgáltatásnak még
megfelel), az eljárás ütemezése pontosabb lett.
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2. A belső adatszolgáltatási űrlapon is pontosabb lett az ütemezés, ugyanakkor a becsült érték mint
fontos belső információ itt szerepelhet.
3. Az összeférhetetlenségi nyilatkozat változatlan.
4. Az adatlap 10. pontjában az új felállásnak megfelelően a bírálóbizottság közbeszerzés tárgya
szerinti szakértelmet biztosító tagjának megnevezése szerepel.
Mivel az eljárásindítás engedélyezéséről a Közbeszerzési Bizottság dönt, ennek megtörténtét a
bizottság elnöke igazolja, a határozat sorszámát feltünteti.
5. A fentihez hasonló változások, illetve a kezdeményező tartalom szerinti szakértőjének és
bírálóbizottsági tagjának külön említése megszűnt, valamint a jegyző láttamozása ide is felkerült.
6. A szerződés teljesítéséről szóló tájékoztató is változatlan.
7. Új melléklet, az egybeszámítási táblázat mintája.
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