ELŐTERJESZTÉS
Tárgy: Tengelic Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata megtárgyalása
Tisztelt Képviselő-testület!
Tengelic Község Önkormányzatának jelenleg hatályos többször módosított Közbeszerzési
Szabályzatát – amely a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény rendelkezéseinek
figyelembe vételével készült - a Képviselő-testület a 2010. február 24-ei ülésén, a 15/2010.
(II.24.) önkormányzati határozatával fogadta el.
A közbeszerzésekről szóló – jelenleg hatályos - 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban:
Kbt.) 181. § (1) bekezdése kimondja:
„(1)87 A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 2012. január 1-jén hatályát
veszti, rendelkezéseit a 2012. január 1. napját megelőzően megkezdett beszerzésekre,
közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerződésekre, tervpályázati eljárásokra és az
azokkal kapcsolatban kérelmezett, kezdeményezett vagy hivatalból indított jogorvoslati
eljárásokra és előzetes vitarendezési eljárásokra alkalmazni kell.”
A polgármesteri hivatal felújítására, átalakítására vonatkozó pályázatra 18.000.000.-Ft
összegű támogatást határozott meg a Jövőnk Energiája Területfejlesztési Alapítvány.
A felújítás eléri a nemzeti közbeszerzési értékhatárt, így közbeszerzési eljárást kell indítani.
A fenti jogszabályi változás és az, hogy a Polgármesteri Hivatal felújítására is közbeszerzést
kell kiírni indokolja, hogy a Képviselő-testület új Közbeszerzési Szabályzatot alkosson,
figyelemmel a Kbt. 22. § (1)-(2) bekezdésére.
A Kbt. 22. § (1) 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.
Kbt.22.§ (2) Ha az ajánlatkérő nem rendelkezik általános jellegű, az (1) bekezdésnek
megfelelő közbeszerzési szabályzattal, vagy a szabályzattól – az abban meghatározott módon
– való eltérés feltételei fennállnak, legkésőbb az adott közbeszerzési eljárás előkészítését
megelőzően kell meghatároznia az (1) bekezdésben foglaltakat.”
Az előterjesztéshez csatolt Közbeszerzési Szabályzat tervezet – elfogadása esetén – 2012.
november 15-én lép hatályba, egyúttal hatályát veszti a jelenlegi szabályzat.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjék az előterjesztést megtárgyalni és az
előterjesztéshez csatolt Közbeszerzési Szabályzat tervezetét elfogadni.
Tengelic 2012. november 8.

Határozati Javaslat
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét
képező Közbeszerzési Szabályzatot elfogadja. A közbeszerzési Szabályzat 2012.
november 15-én lép hatályba.
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