Tard Község Önkormányzatának
8 /1997./VI. 30./ számú rendelete
a közbeszerzési eljárás egyes kérdéseiről.
Tard Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 1995.évi XL. törvény - továbbiakban
tv. - 96.§. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közbeszerzési eljárás kiírásával és
elbírálásával kapcsolatos tevékenység részletes szabályairól, az abban eljáró személyekről az
alábbi rendeletét alkotja.
A rendelet hatálya
1.§.
A rendelet hatálya kiterjed :
a./ Tard Község Önkormányzata, annak Polgármesteri Hivatalára.
b./ Tard Község Önkormányzata és az általa alapított költségvetési szervekre.
Ajánlatkérés
2.§.
(1) Az ajánlatkérő jogait és kötelezettségeit az ajánlatkérő nevében eljáró személy gyakorolja
Az 1.§-ban említett szerveknek a tv. hatálya alá tartozó közbeszerzései esetében az
ajánlatkérő nevében eljáró személy:
a./ A tardi önkormányzatnak e rendelet hatálya alá tartozó - a b./ és c./ pontban nem említett
közbeszerzései vonatkozásában a polgármester, kivéve, ha a képviselőtestület döntésével
e jogot valamely költségvetési szerve vezetőjére ruházta,
b./ a Polgármesteri Hivatal 10 millió forintot el nem érő szolgáltatás beszerzései és
15 millió forintot el nem érő árubeszerzései vonatkozásában a jegyző,
c./ egyéb költségvetési szervek szolgáltatás beszerzései, árubeszerzései, illetve a
képviselőtestület döntése szerint intézményi építési beruházásai vonatkozásában a szerv
vezetője.
(2) Az (1) bekezdés b./ és c./ pontjában foglaltaknak megfelelően az egyéb költségvetési
szerv, illetve a Polgármesteri Hivatal közbeszerzésének minősül a Tard község
Önkormányzata költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben jóváhagyott
intézményi költségvetés terhére megvalósított közbeszerzés.
Az ajánlatok felbontása
3.§.
Az ajánlatok felbontását követően az ajánlatokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amely
tartalmazza :

- az ajánlattevő nevét, székhelyét / lakóhelyét /
- az ajánlattevő által kért ellenszolgáltatást,
- a vállalt teljesítési határidőt,
- az ajánlat esetleges érvénytelenségének okát,
- a kizárt ajánlattevők körét,
- az ajánlatokra vonatkozó egyéb különleges körülményeket.
Az ajánlatok elbírálásának szakmai előkészítése
4.§.
(1) A polgármester és a jegyző kérésére benyújtott ajánlatok elbírálásának szakmai
előkészítésére legalább három tagból álló bizottságot kell létrehozni.
A bizottság tagjait az ajánlatkérő kéri fel a közbeszerzésben megfelelő szakértelemmel és
tapasztalattal rendelkező személyek köréből.
(2) A bizottság a beérkezett ajánlatokról szakvéleményt készít, amely különösen az
alábbiakat tartalmazza:
- az ajánlat megfelel-e az ajánlatkérésben előírt szempontoknak,
- az ajánlattevő rendelkezik-e az ajánlat teljesítéséhez szükséges gazdasági,
pénzügyi stabilitással,
- becsatolta-e az egy hónapnál nem régebbi hivatalos céginformációt,
- az ajánlattevő műszaki - technikai szempontból alkalmas-e az ajánlat teljesítésére,
- az ajánlattevő az ajánlatban foglaltakat miként kívánja megvalósítani, mely szakmai
- műszaki egységeit veszi igénybe a feladat elvégzéséhez,
- milyen teljesítési segédeket kíván az ajánlattevő igénybe venni a megvalósításhoz,
ezek bemutatása,
- az ajánlattevő milyen referenciákkal rendelkezik az ajánlat témakörében,
- az ajánlattevő az elvégzendő feladat minőségét miként kívánja tanúsítani,
- az ajánlattevő a referenciaként megjelölt feladatokat határidőben, szerződésszerűen
teljesítette-e,
- az ajánlattevő alkalmas-e az ajánlatkérésben előírt egyéb feltételek teljesítésére,
- az ajánlatkérő által kért egyéb véleményt.
(3) A bizottság szakvéleményében állást foglal arról, hogy - az ajánlatkérésben
megfogalmazott szempontokat figyelembe véve - összességében melyik a legelőnyösebb
ajánlat, illetve, hogy melyik ajánlatban szerepel azonos /műszaki / tartalom mellett a
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.
5.§.
Az egyéb költségvetési szerv vezetőjének kérésére benyújtott ajánlatok elbírálásának szakmai
előkészítésére az intézmény legalább 3 tagú bizottságot köteles létrehozni.
A bizottság összetételére és szakvéleményének tartalmára a 4. §-ban foglaltakat kell
megfelelően alkalmazni.
Az ajánlatok elbírálása
6.§.

(1) A polgármester, a jegyző és az intézményvezetők kérésére benyújtott ajánlatokat a
képviselőtestület bírálja el.
(2) Az elbírálás eredményének kihirdetéséről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza:
- a kihirdetés idejét,
- a résztvevők felsorolását, a részvétel minőségének feltüntetésével,
- a kihirdetésen jelen nem lévő ajánlattevő nevét,
- az elbírálás eredményét.
Az eredmény közzétételéről az ajánlatkérő gondoskodik.
Hatályba léptető rendelkezés
7.§.
Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Kihirdetés napja: 1997.július hó l napja

