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Lakitelek Önkormányzat
7/2012. (II.3.) számú önkormányzati rendelete
a helyben központosított közbeszerzésről
Lakitelek Nagyközség Önkormányzata Képviselő testületének a közbeszerzésekről szóló
2011. évi CVIII. törvény 182. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő
rendeletet alkotja:
I. fejezet
A rendelet személyi és tárgyi hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed Lakitelek Nagyközség Önkormányzatának (a továbbiakban:
önkormányzat) a közbeszerzésekről szóló törvény (a továbbiakban Kbt.) személyi hatálya
alá tartozó, 6. §. (1) bekezdése értelmében ajánlatkérőnek minősülő szerveinek
közbeszerzéseire, az önkormányzat költségvetési szerveinek és az önkormányzati
gazdasági társaságok közbeszerzéseire.
(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed az önkormányzat költségvetési szerveinek
árubeszerzéseire, építési beruházásaira, szolgáltatások megrendelésére,építési és
szolgáltatási koncesszióira, különösen az alábbi közbeszerzésekre:
a) távközlési, telekommunikációs szolgáltatás;
b) gáz- és villamos-energia beszerzés;
c) irodaszer-beszerzés;
d) tisztítószer-beszerzés;
e) bútor-beszerzés;
f) biztosítási szolgáltatás;
g) pénzügyi szolgáltatások;
h) gépjármű üzemanyag beszerzés.
Az ajánlatkérésre kizárólagosan feljogosított szervezet, a helyben központosított
közbeszerzéshez történő csatlakozás
2. §
(1) A helyben központosított közbeszerzés során ajánlatkérő az önkormányzat. Az
ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás lefolytatásához külső szervezet közreműködését igénybe
veheti.
(2) Lakitelek Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban:
hivatal) látja el a helyben központosított közbeszerzési rendszer működtetésével kapcsolatos
feladatokat valamint lebonyolítja a közbeszerzéseket.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervei valamint az önkormányzat kizárólagos
tulajdonában álló gazdasági társaságai az 1. § (2) bekezdésben meghatározott helyben
központosított közbeszerzésben részt vehetnek, ahhoz csatlakozhatnak.

II. fejezet
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3. §
(1) Az 1. § (2) bekezdésben meghatározott területeken tervezett közbeszerzésre vonatkozó
adatokat a költségvetési szerv a tárgyév március hó 15. napjáig, írásban továbbítja a hivatal
számára. A hivatal ennek figyelembevételével készíti elő a közbeszerzési tervet.
(2) A helyben központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó szervezet köteles a
dokumentáció, ismertető összeállításában közreműködni, a szakmai előírásoknak megfelelő
tartalmat a hivatal számára átadni.
(3) A hivatal a közbeszerzési eljárás lényeges eljárási cselekményeiről köteles tájékoztatni
az helyben központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó szervezetet, így különösen
a) az ajánlatok bontásáról,
b) az eredményhirdetésről (annak hiányában az összegezésről),
c) az esetleges jogorvoslati eljárásról,
d) a szerződés megkötésének időpontjáról.
(4) A helyben központosított közbeszerzési eljárás részletes szabályaira az önkormányzat
közbeszerzési szabályzatát kell alkalmazni.
III. fejezet
A közbeszerzési eljárásban résztvevő személyek, szervezetek
4. §
Beruházási csoport
(1) A helyben központosított közbeszerzési eljárás lefolytatása a beruházási csoport
feladata.
(2) A beruházási csoport feladata:
a., Javaslatot tesz a beszerzés tárgyának, értékének sajátosságának és egyéb, az eljárást
befolyásoló körülményeknek a figyelembe vételével az alkalmazni kívánt közbeszerzési
eljárás típusára.
b., Előkészíti a konkrét közbeszerzési eljárást.
c., Intézkedik Lakitelek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:
képviselő-testület) jóváhagyását követően a hirdetmények közzétételéről, felhívások
megküldéséről.
d., Rendelkezésre bocsátja az ajánlattevők részére a dokumentációt.
e., Gondoskodik a felhívás és a dokumentáció esetleges módosítását követően azok
közzétételéről, megküldéséről.
f. Gondoskodik a szakterülettel folytatott egyeztetést követően a kiegészítő tájékoztatás
megküldéséről.
g., Előkészíti az ajánlatok értékelését és szakmai segítséget nyújt a bírálóbizottság
munkájához.
h., Felveszi a kapcsolatot a nyertes ajánlattevővel, a szerződéseket előkészíti, a hiányzó
dokumentumokat, igazolásokat bekéri, közzéteszi a szerződéseket.
i., Előkészíti a szerződések teljesedésbe menését követően az ahhoz kapcsolódó
kifizetéseket.
j., Megjelenteti az eljáráshoz kapcsolódó hirdetményeket, tájékoztatókat, a szerződések
teljesítését, , módosítását.
(3) Amennyiben a beszerzés tárgya miatt vagy egyéb, a Kbt.-ben meghatározott oknál fogva
szakértelemre van szüksége a beruházási csoportnak úgy a pénzügyi csoport jóváhagyását
követően a jegyző szakértelemmel rendelkező munkatársat vonhat be, aki a csoport többi
tagjával azonos módon osztozik az ellátandó feladatokban és a felelősség körében.
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5. §
Megbízott tanácsadó
A Közbeszerzési Hatóság vezeti a hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzékét. A
helyben központosított közbeszerzési eljárásokba közbeszerzési tanácsadó vagy más,
megfelelő szakértelemmel rendelkező tanácsadó vonható be, szerződéskötéssel. A
szerződésben megállapodnak a felek az ellátandó feladatokról, a kapcsolattartásról, a
felelősségről és minden olyan körülményről, mely az adott jogviszonyban fontos lehet.
6. §
Közbeszerzési bírálóbizottság
(1) A bírálóbizottság az ajánlatokat és részvételi jelentkezéseket értékeli. Döntés-előkészítést
végző szervezet, mely a képviselő-testületnek a közbeszerzési eljárást lezáró döntéshez
szükséges döntési javaslatot készíti elő.
(2) A bírálóbizottság írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít ajánlatkérő nevében a
közbeszerzési eljárást lezáró döntést hozó testület részére. Munkájáról jegyzőkönyvet kell
előállítani, melyet az elnök ír alá és két tag hitelesít. A jegyzőkönyv részét képezi a tagok
indokolással ellátott bírálati lapjai.
(3) A bírálóbizottság akkor határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok legalább
fele jelen van. A bírálóbizottság tagjai közül elnököt választ. Egyszerű szótöbbséggel határoz,
szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
(4) A bíráló bizottság szavazati joggal rendelkező tagjai:
- Lakitelek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának Jegyzője vagy megbízottja,
- Lakitelek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának pénzügyekért felelős vezetője vagy
megbízottja,
- Lakitelek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának beruházásokért felelős vezetője vagy
megbízottja,
- Lakitelek Nagyközség Önkormányzata költségvetési szerveinek, önkormányzati tulajdonú
gazdasági társaságainak a közbeszerzési eljárás tárgyában érintett vezetője vagy
megbízottja,
- Szükség esetén megbízott tanácsadó.
(5) A bíráló bizottság tanácskozási joggal rendelkező tagjai:
- Pénzügyi szakterülettel foglalkozó bizottságának elnöke vagy megbízottja, valamint a
pénzügyi bizottság által delegált 2 tag;
- Kulturális szakterülettel foglalkozó bizottságának elnöke vagy megbízottja;
- Képviselő-testület által delegált 2 tagja.
(6) Nem lehet az ajánlatkérő nevében az eljárást lezáró döntést meghozó személy a bíráló
bizottság tagja, a döntéshozó kizárólag tanácskozási joggal rendelkező személyt delegálhat a
bírálóbizottságba.
7.§
Döntéshozó
(1) A közbeszerzési eljárás megindításáról illetve annak eredményéről
eredménytelenségéről, a nyertes ajánlattevő személyéről a képviselő-testület dönt.
(2) A bírálóbizottság javaslatát a beruházási csoport terjeszti a képviselő-testület elé.
IV. fejezet
A fizetendő díj

vagy
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8. §
Az önkormányzati költségvetési szerveknek, az önkormányzat gazdasági társaságainak a
helyben központosított közbeszerzésben történő részvétele díjmentes.

V. fejezet
Záró rendelkezések
9. §
(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet szabályait a hatályba lépése után indult közbeszerzési eljárásokban kell
alkalmazni.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Lakitelek Nagyközség
Önkormányzata Képviselő-testületének a helyben központosított közbeszerzési eljárásokról
szóló 11/2007. (III. 21.) számú önkormányzati rendelete valamint az önkormányzati
pénzeszközökből és támogatásokból megvalósuló beszerzésekről szóló 4/2010. (II. 12.)
számú önkormányzati rendelete.
Lakitelek, 2012. február 1.

Felföldi Zoltán
polgármester

dr. Tóth-Péli Emőke
jegyző

