
 
A Majs Községi Önkormányzat, mint  ajánlatkérő  

eseti  közbeszerzési szabályzata 
 
 

Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) 27. § (2) 
bekezdése alapján az „Idősek klubja fejlesztése Majson” tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatása 
érdekében az alábbi Eseti Közbeszerzési Szabályzatot hozza létre. 
 
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. 
 

 
1. Tervezett közbeszerzési eljárás 

 
- A közbeszerzés tárgya: „Idősek klubja fejlesztése Majson”  
- Az eljárás típusa: Kbt. Harmadik rész, 115.§ (1) bekezdés szerinti eljárás. 
- A beszerzés tárgya: építési beruházás, vállalkozási szerződés 
 

2. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás előkészítésére és lefolytatására dr. Zoric Ildikó ügyvéd, 
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót (7800 Siklós, Felszabadulás u. 38/A., lajstrom 
szám:000158), mint külső megbízottat kéri fel, illetve meghatalmazza. 
 

3. A bíráló összetétele és a bizottság feladatai: 
 
A bíráló bizottság 3 főből áll. 
A bíráló bizottság tagjai: 

o dr. Zoric Ildikó ügyvéd és felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, mint 
közbeszerzési és jogi szakértelemmel rendelkező személy, 

o Kovács Marianna, mint pénzügyi szakértelemmel rendelkező személy, 
o Mészáros Bendegúz, mint közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem 

 
A bíráló bizottság feladatai: 
- a beszerzés becsült érték vizsgálata, jegyzőkönyvezése, 
- ajánlatok bírálata és értékelése, 
- szükség esetén a hiánypótlások, felvilágosítás kérések vagy indokolás kérések [Kbt. 71-72. §] 

összeállítása, EKR-en keresztül megküldése 
- írásbeli szakvélemény és döntési javaslat készítése a közbenső, illetve az eljárást lezáró 

döntést meghozó személy részére,  
- A bírálóbizottsági munkáról jegyzőkönyvet kell készíteni, az ajánlatkérő bírálati lapokat nem 

alkalmaz. 
 

4. A külső megbízott feladata:  
- részekre bontás tilalmának vizsgálata,  
- előkészíti a közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívását és a közbeszerzési 

dokumentumokat (szerződéstervezettel) és jóváhagyásra bemutatja ajánlatkérő 
döntéshozójának, 

- az eljárás során elkészíti az eljárással kapcsolatos dokumentumokat és lefolytatja a felmerülő 
levelezéseket, közzétételeket, kommunikációt az EKR-ben (kiegészítő tájékoztatás, bírálati 



jegyzőkönyvek, hiánypótlási felhívások, felvilágosítás kérés, összegezések elkészítése, 
szerződéskötés figyelemmel kísérése, egyebek), 

- az eljárásban felmerült minden cselekményt írásban dokumentál, gondoskodik az 
ajánlatkérő részéről felmerült kommunikáció Kbt. 41. §-ban előírt szerinti biztosításáról, az 
ehhez szükséges eszközöket biztosítja, 

- gondoskodik az eljáráshoz kapcsolódó hirdetményeknek (felhívás, tájékoztató az eljárás 
eredményéről) EKR-en keresztül a Közbeszerzési Értesítőben történő közzétételéről, 

- gondoskodik az eljáráshoz kapcsolódó Kbt. 43. § bekezdése szerinti dokumentumoknak a 
közzétételéről (a szerződés és a szerződés teljesítésére vonatkozó adatok közzétételét 
Ajánlatkérő adatszolgáltatása alapján teljesíti)  

- közreműködik az ellenőrzési eljárás lefolytatásában 
- ajánlatkérő Bíráló Bizottságába 1 fő szakértőt biztosít az alábbiak szerint: 

o dr. Zoric Ildikó ügyvéd és felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, mint 
közbeszerzési és jogi szakértelemmel rendelkező személy, 
 

5. A közbeszerzési eljárással kapcsolatos alábbi döntéseket Pólya Krisztina Polgármester egy 
személyben hozza meg: felhívás és közbeszerzési dokumentumok tartalmának jóváhagyása, az 
ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplők meghatározása, a közbeszerzési eljárással 
kapcsolatos levelezések tartalmának jóváhagyása, közbenső döntések (pl. Ajánlattevők kizárása, 
ajánlatok érvénytelenné minősítése), szerződés aláírása. 
Az eljárás eredményére vonatkozó, eljárást lezáró döntést a Képviselő-testület hozza meg név 
szerinti szavazással. 
 

6. Az eljárással kapcsolatosan keletkezett eredeti dokumentumok megőrzéséről a szerződés 
teljesítésétől számított 5 év időtartamra Ajánlatkérő gondoskodik.   
 

7. Az ajánlatkérő nevében eljáró, az EKR-ben történő regisztrációra jogosult: Pólya Krisztina 
Polgármester. 
Az ajánlatkérő nevében az EKR alkalmazására vonatkozó jogosultságok gyakorlásának rendje: 
Pólya Krisztina Polgármester jogosult az EKR-ben korlátozás nélkül minden jogosultságot 
gyakorolni, továbbá jogosult az eljárásban eljáró dr. Zoric Ildikó ügyvéd és felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadó részére megbízás adására, és eljárási jogosultságok kiosztására. 
 

 
Készült: Majs, 2019. március 21. 
 
 
     Készítette:  
 

dr. Zoric Ildikó, egyéni ügyvéd 
       felelős akkreditált közbeszerzési 
        szaktanácsadó 

 
 
Jóváhagyta:          
 

     Pólya Krisztina polgármester 
            Majs Községi Önkormányzat 

 
 


