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Javaslat Kismaros Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálatára 

 

Tisztelt Képviselő- testület! 

 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény ( a továbbiakban: Kbt.) 27. § (1) bekezdése 
szerint az ajánlatkérő köteles meghatározni a közbeszerzési eljárásai előkészítésének, 
lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont 
személyek, valamint szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjét, 
összhangban a vonatkozó jogszabályokkal. Ennek körében különösen meg kell határoznia az eljárás 
során hozott döntésekért felelős személyt, személyeket vagy testületeket. A közbeszerzési 
szabályzatban meg kell határozni az ajánlatkérő nevében eljárók körét, valamint az ajánlatkérő 
nevében az EKR alkalmazására vonatkozó jogosultságok gyakorlásának rendjét. 

Kismaros Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata 2015- ben lépett hatályba, a Kbt. és 
egyéb releváns jogszabályok megalkotása, illetve módosítása szükségessé tette a hatályos 
szabályozás felülvizsgálatát. 

A felülvizsgálatot közbeszerzési szakértelemmel rendelkező felelős akkreditált közbeszerzési 
szakértő közreműködésével elvégeztük. 

 A Kbt 27. § (3)  bekezdése szerint a közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a közbeszerzési 
dokumentumok elkészítése, valamint az ajánlatok értékelése során és az eljárás más szakaszában az 
ajánlatkérő nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyeknek és szervezeteknek együttesen 
rendelkezniük kell a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai, közbeszerzési, jogi és pénzügyi 
szakértelemmel. 

Az ajánlatkérő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót csak a törvényben meghatározott 
esetekben köteles bevonni, amennyiben rendelkezik a közbeszerzés tárgya szerinti közbeszerzési 
szakértelemmel. A Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatalban közbeszerzési szakértelemmel 
rendelkező munkatárs nincs, ezért a tervezet általános szabályként írja elő felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadó bevonását. 

A tervezet az abban felsorolt jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően szabályozza az eljárás 
előkészítésének, lefolytatásának rendjéről, szabályozza az eljárásban részt vevők felelősségi körét. 

Kérem, hogy a Képviselő-testület a tervezetet tárgyalja meg, annak elfogadásáról döntsön. 

 

Kismaros, 2019-11-21. 

 

                                                                                                          Neubauer Rudolf 



 

Határozati javaslat 

Kismaros Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kismaros Község Önkormányzata 
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