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Tisztelt Közgyűlés!
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 22. §-a előírja, hogy az ajánlatkérők kötelesek
meghatározni a közbeszerzési eljárásaik előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének
felelősségi rendjét, a nevükben eljáró, illetve az eljárásba bevont személyek, valamint szervezetek
felelősségi körét és a közbeszerzési eljárásaik dokumentálási rendjét, összhangban a vonatkozó
jogszabályokkal. A jogszabály szerint ennek körében különösen meg kell határozniuk az eljárások
során hozott döntésekért felelős személyt, személyeket, vagy testületeket.
Ezen rendelkezésekre való tekintettel Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a 191/2013.
(X. 03.) Ö.h. mellékleteként elfogadta Közbeszerzési Szabályzatát.
A 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) módosítására, az új programozási időszakra vonatkozó jogszabály
hatályba lépésére és a belső szervezeti feladat-átszervezésre tekintettel javasoljuk módosítani a
Közbeszerzési Szabályzatot. Az alábbiakban összefoglalva ismertetjük a változtatási javaslatokat:
1.) A Kbt. értelmében az Önkormányzat éves közbeszerzési tervét nemcsak az Önkormányzat honlapján, hanem a Közbeszerzési Adatbázisban is közzé kell tenni.
2.) A közbeszerzési terveken felül a Kbt. 31. § (1) bekezdésében foglalt további adatokat, információkat, hirdetményeket a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban
kell közzétenni, kivéve, ha az Adatbázisban való közzététel valamely okból nem lehetséges. Ez
esetben a hivatkozott jogszabályban felsorolt adatokat, információkat, hirdetményeket az Ellátási Osztály közreműködésével az Önkormányzat saját honlapján kell megjeleníteni.
3.) Javasoljuk, hogy a beszerzési célokmány minden olyan esetben kerüljön módosításra, amikor a
beszerzési költség meghaladja az előirányzatot.
4.) Javasoljuk törölni a Közbeszerzési Szabályozat azon rendelkezéseit, hogy az egyes eljárások tekintetében az adott belső szervezeti egység köteles megvizsgálni a beszerzését abból a szempontból, hogy a beszerzés tárgyának jellege lehetővé teszi-e a közbeszerzés egy részére történő
ajánlattétel biztosítását, tekintettel arra, hogy a Kbt. a részajánlattétel biztosítását már nem kötelezően, hanem lehetőségként szabályozza.
5.) Javasoljuk, hogy az egyes belső szervezeti egységek helyett a Közbeszerzési Osztály gondoskodjon a szerződéskötéssel kapcsolatos feladatokról.
6.) A 2014–2020 programozási időszakban elnyert európai uniós támogatású projektek tekintetében már a 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
A fentiek alapján elkészült Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Kbt. hatálya alá
tartozó beszerzéseire vonatkozó módosított Közbeszerzési Szabályzatának Tervezete.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztésben foglaltak alapján az új Közbeszerzési
Szabályzat tervezetét megtárgyalni, és azt elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat
A Közgyűlés
a Közbeszerzési Osztály vezetőjének előterjesztésére a 2011. évi CVIII. törvény 22. § (1) bekezdése
alapján
1.
hatályon kívül helyezi a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról szóló 191/2013. (X. 03.) határozatot.
2.
Elfogadja Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési
Szabályzatát a melléklet szerint azzal, hogy annak előírásait a Szabályzat
hatálybalépését követően indult eljárások esetében kell alkalmazni.
A határozati javaslat elfogadása minősített többségű döntést igényel.
Debrecen, 2015. január 16.

Bernáthné Dr. Paróczai Bernadett
osztályvezető

