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Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata közbeszerzési szabályzata módosítására javaslat

Tisztelt Képvisel - testület!

Tájékoztatom Önöket arról, hogy a közbeszerzésekr l szóló többször módosított 2003. évi CXXIX. törvényt (Kbt.) a 2008. évi
CVIII. törvény jelent sen módosította, több lépcs s hatályba léptet  rendelkezéssel, melyb l a 2009. április 1. napja a legközelebbi
id pont, majd 2009. október 1. és 2010. január 1. és július 1. napjával is változást hoz magával.

Az április 1. napjától megsz nik a Kbt. 4. melléklete szerinti szolgáltatások beszerzésére eddig alkalmazott
egyszer sített eljárás és két eljárás rend marad meg a közösségi eljárásrend és a korábbi nemzeti és
egyszer  eljárás összevonásából kialakult EGYSZER  ELJÁRÁS.
Az újonnan kialakított egyszer  eljárás nyilvánosan, ajánlattételi felhívással, majd hirdetmény közzétételével indul és csak nagyon
sz k körben alkalmazható az eljárás során közvetlenül ajánlattételi felhívás kibocsátásával való megindítására, a Kbt. taxatív
felsorolása szerint lehet hirdetmény nélküli eljárás lefolytatására. Az egyszer  eljárás értékhatárait a költségvetési törvény
állapítja meg.

A  Kbt.  2010.  január  1.  napjától  kötelez en  írja  el  a  közösségi  eljárásokban,  2010.  július  1.  napjától  pedig  az  új
egyszer  eljárásokban is a közbeszerzési hirdetmények elektronikus úton való feladását, mellyel csökkenthet  a feladások határideje.
Ugyanezen határid kkel a közbeszerzési eljárások lefolytatása is elektronikus úton kell hogy megtörténjen, melynek értelmében az
ajánlatkér  és az ajánlattev  közötti kommunikáció elektronikus úton fog történni, melynek végrehajtási rendelete a kés bbiekben
jelenik meg. Elektronikus úton fog történni a jogorvoslati eljárás iránti kérelmet beterjeszteni a Közbeszerzési Dönt bizottsághoz, az
esetleges hiánypótlásokkal együtt és elektronikus úton zajlik majd az iratokba való betekintési jog gyakorlása és a Dönt bizottság
eljárása (idézés és a döntés) is. Ez a szabály az illetékes bíróságok el tt folyó eljárásokra is kiterjesztett, amely több jogszabály egy-idej
módosítását fogja eredményezni, pl. Polgári Perrendtartásról szóló törvény szabályát.

Fontos kitétel, hogy a közbeszerzési eljárások nagyobb nyilvánosságának biztosítása okán a Kbt. kategorikusan
szabályozza, hogy az eljárás során ki mit, hogyan és mikor köteles honlapján megjeleníteni.
Nem véletlen, hogy ezen ülésre terjesztettem be, a közbeszerzési tervet, mert annak elkészítési határideje 2009. április 15.
napja, majd annak elfogadását követ en a tervet, annak minden módosítását az önkormányzat honlapján közzé kell tenni. Ez a
szabály akként módosul 2009. október 1. napjától, hogy a közbeszerzési tervet, annak minden módosítását el ször a
Közbeszerzési Tanács honlapján, majd azzal egy-id ben az önkormányzat honlapján ki nyilvánosságra kell hoznia és a következ  évi
közbeszerzési terv közzétételéig folyamatosan elérhet vé kell tenni.

Nem elhanyagolható el írás, hogy a közbeszerzési eljárás megindításának jogszer ségét a csatolt közbeszerzési szabályzatban
megjelölt személynek saját kez  aláírásával, ellenjegyzésével válik jogérvényessé, ezen aláírás nélkül a közbeszerzési eljárás nem indítható
meg.

Sok olyan eljárási rendelkezés módosult, mellyel könnyebb a jogértelmezés és  az eljárási szabályok érvényesítése.
Ebb l néhány fontos változást emelek ki, így többek között:

- több fogalom definíciója pontosabbá vált (pl. az alvállalkozó személyének körbeírása),
- sokkal szigorúbb szabályok érvényesülnek az anyagi er forrást biztosító szervezetek vonatkozásában,

mellyel már nem lesz megkerülhet az ajánlattev  szakmai alkalmasságának, ill. anyagi, gazdasági, vagy m szaki
képességeinek megfelel  igazolása,

- az ajánlatkér re (önkormányzatunkra) vonatkozóan is szigorodtak az el írások, mert csak akkor tehet  közzé
az ajánlattételi felhívás, ha bizonyítottan rendelkezik a szerz dés megkötéséhez szükséges minden hatósági engedélyen
túl, a teljesítést biztosító anyagi fedezettel, vagy annak kell  garanciájával, pl. általa benyújtott, vagy benyújtandó pályázattal
mint biztosítékkal,

- az eljárás során hiánypótlás lehet ségét kötelez  biztosítani, amely két körre vonatkozik: egyrészt az eljárásból való
kizárás okaival, a teljesítésre való alkalmassággal kapcsolatos igazolások, személyesen megtett nyilatkozatok,
hiánypótlások, valamint az ajánlattételre vonatkoztatott formai hiányosságok utólagos kijavítása lehet sége,
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példányszámok utólagos csatolása, másrészt arra, hogy a hiánypótlás nem irányulhat az ajánlat módosítására
és nem lehet az eljárásban utólag új résztvev t bevonni,

- jelent s változás van kirívóan alacsony ellenszolgáltatás megítélésében, mivel az ajánlatkér nek
(önkormányzatunknak) a közismert pénzügyi, gazdasági racionálisan megvalósítható értékhatároktól
irreálisan eltér  (akár le, akár fel) ajánlat esetén, az ajánlatot érvénytelennek kell nyilvánítani, f leg akkor, ha
az ajánlattev  olyan nyilatkozatot tesz, ami a hatályos jogszabályok alapján kivitelezhetetlen, pl. a közismert
kötelez  munkabér, annak közterhei kapcsán felmerült kiadásokat nem fedezi, melyr l a Közbeszerzések
Tanácsa honlapján adatok majd rendelkezésre fognak állni,

- új eleme a Kbt-nek, hogy a közbeszerzés értékének legalább 50 %-át a nyertes ajánlattev nek saját magának kell
teljesítenie,

- az ajánlatkér  (önkormányzatunk)  és a 100 %-os tulajdonában lév  gazdálkodó szervezet között már nem elegend  egyetlen
egymás között megkötött szerz dés teljesítéséb l származóan a gazdálkodó szervezet szerz déskötést követ  évben az éves nettó
árbevételének 90 %-a, hanem ezt az arányt több egymással kötend , ill. kötött szerz déssel is engedélyezett teljesíteni, tehát
egyszerre több egymástól elkülönül közfeladat, közszolgáltatás ellátásában is közrem ködhet,

- a Közbeszerzések Tanácsa által vezetett ajánlatkér i lista naprakész állapota biztosítása érdekében, az arra
kötelezett ajánlatkér k adatváltozásra irányuló bejelentési kötelezettségüknek 30 napon belül kell eleget
tenniük,  annak  okán,  hogy  hirdetményt  közzétételre  csak  az  az  ajánlattér  adhat  fel,  amelyik  a  listához
kapcsolódóan szükséges értesítési kötelezettségének – legalább a hirdetmény Közbeszerzési Tanácshoz való
megküldése el tt 15 nappal – eleget tett,

- a gazdasági ésszer séggel nem ellentétes tárgyú beszerzés esetén lehet vé válik az ajánlatkér k körében a
részajánlat – tétel kötelez  biztosítása,

- az ajánlatkér i dokumentáció elengedhetetlenül kötelez  elemévé válik a szerz dés- tervezet és a csatolandó nyilatkozatok,
igazolások jegyzéke és lényeges elem, hogy formai követelményt csak az ajánlat, ill. részvételi jelentkezés benyújtásához
ténylegesen szükséges feltételek mértékéig lehet el írni.

Képvisel - testület!

Indítványozom az általam beterjesztett közbeszerzési szabályzat megvitatását és annak változtatás nélküli
változtatás nélküli elfogadásra az alábbi határozati javaslat szerint.

C s a n y t e l e k, 2009. március 24.

Tisztelettel:

Kató Pálné
  jegyz



……/2009.(III. 31.) Ökt határozat

Tárgy: Csanytelek Község  Önkormányzata Képvisel - testülete Közbeszerzési Szabályzata
jóváhagyása

Határozati   j a v a s l a t

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel - testülete megtárgyalta a Pénzügyi Ellen rz ,
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság el terjesztésében az önkormányzat közbeszerzési
szabályzatát és azt ezen határozathoz csatolt formában és tartalommal jóváhagyja, 2009. 04. 01-jén
lépteti hatályba.

2.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel - testülete az új közbeszerzési szabályzat jóváhagyásával egy-
id ben a 77/2004.(VIII. 27.) ÖKT határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzatát hatályon kívül
helyezi.

3.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel - testülete felkéri Kató Pálné jegyz t, hogy ezen határozattal
jóváhagyott közbeszerzési szabályzat rendelkezéseit érint  Kbt. változása okán folyamatosan gondoskodjon
a szabályzatban foglaltak maradéktalan betartásáról, ill. betartatásáról, továbbá a szabályzat  módosítása
bizottság és általa képvisel - testület elé terjesztésér l,  valamint a szabályzatban rögzített el írások
jogszer sége betartásáról, és tegye meg a szükséges intézkedést a jogsértések megakadályozására.

Végrehajtás határideje: folyamatos
Felel s: Kató Pálné jegyz
Beszámolás határideje: szükség szerint az illetékes bizottság és képvisel - testület elé terjesztéssel

Határozatról értesítést kapnak:
Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel - testülete tagjai (Helyben)
Forgó Henrik polgármester
Kató Pálné jegyz  és általa
Polgármesteri Hivatal érintett Irodavezet i
Irattár


