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Tisztelt Közgyűlés!
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.
Ezen rendelkezésekre való tekintettel Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlése a 250/2015. (XII. 17.) határozat mellékleteként elfogadta Debrecen Megyei Jogú
Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatát (a továbbiakban: Közbeszerzési
Szabályzat).
A Közbeszerzési Szabályzat alkalmazása során felmerült gyakorlati igények figyelembe
vételével a bírálóbizottságra vonatkozó rendelkezések módosítása vált szükségessé.
Javaslatot teszünk a Közbeszerzési Szabályzat módosítására az alábbiak szerint:
-

-

-

javasoljuk, hogy a Közbeszerzési Szabályzat „Általános rész” címet viselő I.
Fejezetének „Az eljárás résztvevői” című 2. pont 2.3. alpontja egészüljön ki azzal, hogy
a Bírálóbizottság nemcsak közös ajánlatkérés esetén lehet 7 tagú, hanem szükség esetén
a Polgármester által kijelölt egyéb szakértő is lehet a Bírálóbizottság 7. tagja.
javasoljuk, hogy a Közbeszerzési Szabályzat „A közbeszerzési eljárás lefolytatása”
címet viselő III. Fejezetének „Az eljárás megindítása” című 1. pont 1.9. alpontja
egészüljön ki azzal, hogy szükség esetén, szakmai indokok alapján a Bírálóbizottságba
delegálásra kerülhessen az I. Fejezet 2. pontjának 2.3. alpontjában felsorolt bíráló
bizottsági tagokon kívül egyéb olyan szakértő is, aki nem közgyűlési tag és nem a
Hivatal valamely szervezeti egységének munkatársa.
javasoljuk, hogy a Közbeszerzési Szabályzat 1. számú mellékletét képező Beszerzési
célokmány ,,A beszerzés becsült értékének összetétele és éves ütemezése” címet viselő
4. pontja törlésre kerüljön, tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárásokban a becsült
érték összegének összetétel és éves ütemezés szerinti megbontása szükségtelen.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztésben foglaltak alapján a Közbeszerzési
Szabályzat módosítását megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat
A Közgyűlés
a Közbeszerzési Osztály vezetőjének előterjesztésére a 2015. évi CXLIII. törvény 27. § (1)
bekezdése alapján, figyelemmel a 250/2015. (XII. 17.) határozatban és a 142/2018. (VII. 12.)
határozatban foglaltakra
1./ 2018. november 15. napjával módosítja Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közbeszerzési Szabályzatát (a továbbiakban: Közbeszerzési Szabályzat) az alábbiak szerint:
a) A Közbeszerzési Szabályzat „Általános rész” címet viselő I. Fejezetének „Az eljárás
résztvevői” című 2. pont 2.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.3. Bírálóbizottság: az Önkormányzat a beérkezett ajánlatok elbírálására 6 tagú
bírálóbizottságot (szükség esetén 7 tagú bírálóbizottságot) hoz létre, mely írásbeli
szakvéleményt és döntési javaslatot készít a közbeszerzési eljárást lezáró döntést meghozó
Polgármester részére. A bírálóbizottsági tagokat az eljárás indításakor a Polgármester
delegálja, figyelemmel arra, hogy a bizottság tagjainak megfelelő - a közbeszerzés tárgya
szerinti, szakmai, közbeszerzési, jogi és pénzügyi - szakértelemmel kell rendelkezniük.
A bizottság 4 tagja az alábbi szakemberekből áll:
- az Önkormányzat Közgyűlésének 2 tagja,
- a Hivatal Közbeszerzési Osztályának vezetője,
- a Hivatal Gazdálkodási Főosztályának vezetője.
A bírálóbizottság ötödik tagja a Hivatal jogi végzettséggel rendelkező köztisztviselője, hatodik
tagja a Hivatal közbeszerzés tárgya szerint érintett belső szervezeti egységének közbeszerzés
tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező köztisztviselője, építési beruházás esetén az építési
beruházás tárgyában az adott szakterületen szerzett szakirányú felsőfokú végzettséggel
rendelkező köztisztviselője. A bírálóbizottság hetedik tagja a Polgármester által kijelölt egyéb
szakértő, közös ajánlatkérés esetén a közös ajánlatkérő szervezet által delegált 1 fő lehet.
A bírálóbizottság üléséről a Közbeszerzési Osztály jegyzőkönyvet készít, amelynek részét
képezik a tagok indokolással ellátott bírálati lapjai. A bírálóbizottság munkáját saját működési
rend alapján folytatja, melyet a jelen Szabályzat alapján indítandó első közbeszerzési eljárás
bírálóbizottsági üléséig a polgármester fogad el. A bírálóbizottság valamennyi adminisztratív
feladatát a Közbeszerzési Osztály látja el.
A bírálóbizottság határozatképes a tagok több, mint felének jelenléte esetén. Minden tag egy
szavazattal rendelkezik, az eljárásról szóló javaslatot nyílt szavazással kell meghozni. Döntést
a tagok egyszerű többsége alapján lehet hozni.”
b) A Közbeszerzési Szabályzat „A közbeszerzési eljárás lefolytatása” címet viselő III.
Fejezetének „Az eljárás megindítása” című 1. pont 1.9. alpontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
,, 1.9. Szükség esetén az eljárás megindításakor az I. Fejezet 2. pontjának 2.3. alpontjában
felsorolt bírálóbizottsági tagokon kívül újabb közgyűlési tagok, valamint a Közbeszerzési
Osztály, a Pénzügyi Osztály, az illetékes szakmai szervezeti egységek munkatársainak és a

Hivatal egyéb kijelölt személyeinek, mint szakértőknek vagy egyéb külső szakértőnek a
bírálóbizottságba történő delegálására vonatkozó javaslatát szintén a Közbeszerzési Osztály
terjeszti a Polgármester elé döntésre. Az újabb tag(ok) bírálóbizottságba történő delegálására
különösen, de nem kizárólagosan az alábbi esetben kerülhet sor: közös ajánlatkérés esetén az
értékelő bizottság értékelő ülésére és tárgyalására vagy szükség esetén, szakmai indokok
alapján az értékelő bizottság értékelő ülésére és tárgyalására.”
c) A Közbeszerzési Szabályzat 1. számú mellékletét képező Beszerzési célokmány „ A
beszerzés becsült értékének összetétele és éves ütemezése” címet viselő 4. pontja törlésre kerül,
egyidejűleg a további szerkezeti egységek számozása értelemszerűen módosul.”

2./ A Közbeszerzési Szabályzat 1./ pontban meghatározott módosításának előírásait a 2018.
november 15. napját követően indult közbeszerzési eljárások esetében kell alkalmazni.

3./ Felkéri a Közbeszerzési Osztály vezetőjét, hogy az 1./ pontban foglaltak alapján készítse el
a Közbeszerzési Szabályzat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatát.
Határidő: azonnal
Felelős: a Közbeszerzési Osztály vezetője

A határozati javaslat elfogadása minősített többségű döntést igényel.
Debrecen, 2018. november 6.

Dr. Paróczai Bernadett
osztályvezető

