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Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 370/2011. ( XII.07.) számú határozatával fogadta el a jelenleg hatályban
lévő közbeszerzési szabályzatot.
Az elmúlt időszak jogszabály változásai, illetve az alkalmazása hatékonyságának növelése
érdekében a tapasztalatok alapján a FEV IX. Zrt. felkérésemre elvégezte a szabályzat
felülvizsgálatát, mely alapján az előterjesztéshez melléklet szabályzatot készítették el.
A felülvizsgálat alapján a szabályzatban az alábbi okokra tekintettel az alábbi módosítások
történtek:
A jelenleg hatályos közbeszerzési szabályzat a korábbi 2003. évi CXXIX. közbeszerzési
törvény szerkezeti felépítését megtartásával került elfogadásra, azonban természetesen az új
Kbt. terminológiáját és előírásait tartalmazta, mely a közbeszerzési eljárások során a
közreműködő irodák számára nehezebben áttekinthető helyzetet teremtett. Előbbiekre
tekintettel a felülvizsgált közbeszerzési szabályzat a hatályos jogszabályi szerkezethez már
jobban illeszkedik.
Az elmúlt időszakban a közbeszerzési törvény alkalmazása során a szükségszerűen
alkalmazandó, a jogforrási hierarchiában más-más helyen elhelyezkedő jogszabályok részbeni
deregulációjával, hatályon kívül helyezésével illetve új szabályozások hatályba lépésével
összefüggésben szükséges volt minden hivatkozott jogszabály aktualizálása. Ez kiemelten
érintette az 1-es függeléket, ahol a korábbi 15 jogszabály helyett 32 került most felsorolásra.
A jelenlegi közbeszerzési szabályzat a korábbi törvény szerkezetének követésre tekintettel a
legbonyolultabb / és egyben a legritkábban használt / eljárástípusból kiindulva írta le az
eljárásfajtákat, haladva a egyszerűbbek felé. Mivel az önkormányzatnál legnagyobb számban
az egyszerűbb eljárástípusok fordulnak elő, ezért célszerű ezeket részleteiben ismertetni a
szabályzat elején és erre felépítve haladni a bonyolultabb (egyben ritkábban előforduló)
eljárástípusok felé. Előbbiekre tekintettel a korábbi - Nyílt közbeszerzés - Meghívásos
közbeszerzés – Keret-megállapodás megkötésére irányuló közbeszerzés - szerkezeti sorrendet
a - Meghívásos közbeszerzés - Nyílt közbeszerzés – Két szakaszos nyílt közbeszerzés - Keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzés – szerkezeti sorrend váltaná fel.
Külön fejezetben kerülnének továbbá rögzítésre minden eljárástípus szabályai, annak
érdekében, hogy amikor az érintett irodák tájékoztatást kérnek a FEV IX Zrt. Közbeszerzési
Irodájától, az alkalmazandó eljárás típusára vonatkozóan, akkor a kapott válasz ismeretében
azonnal tájékozódni tudjanak az eljárás részletes folyamatáról, illetve annak szabályairól.
A módosítás során átvezetésre kerültek továbbá azon pontosítások is, melyek a jelenlegi
szabályzat gyakorlati használata illetve az időközben bekövetkező változásokra tekintettel
célszerűek illetve szükségesek. Ilyenek például a Lebonyolító megnevezésében történt
változás (SEM IX. helyett FEV IX.) illetve az éves közbeszerzési terv összeállításának
határidejében (március 15-e szerepelt, ami nemzeti ünnepi volta miatt nem életszerű, így ezt
módosítottuk március 20-ra.) történt változtatás.

Pontosításra került, hogy a Lebonyolítónál ki végzi az ajánlatok átvételét, tárolást, mivel arról
nem a Lebonyolító vezetője gondoskodik, hanem a FEV IX. Zrt. Közbeszerzési Irodájának
vezetője.
A szabályzat szerkezetében bekövetkező változások részletesebben az alábbiak:
1. A korábbi szabályzatnak az elején kerültek rögzítésre az éves közbeszerzési terv
összeállítására vonatkozó szabályok, jelenleg a javaslatban ez a közbeszerzési
eljárások részletes szabályainak ismertetése utánra került.
2. A korábbi 3-as számú melléklet csak egy Tevékenységi lista típust tartalmazott, ami
gyakran okot adhatott félreértésekre. A könnyebb áttekinthetőségére és
alkalmazhatóságra is figyelemmel most több típusú Tevékenységi lista készült.
3. A felkérő levél tartalmának megváltoztatásával könnyebben áttekinthetőbbé,
egyértelműbbé, és alkalmazhatóbbá válna az. (feleletválasztós verzió, amiben csak alá
kell húzni a kívánt eljárástípust, stb.)
4. A szabályzatban rögzítésre kerülne a közbeszerzési eljárások eredményeként
megkötött szerződések aláírási folyamata is. (pl.: V/B 4.5. ).
Nem került módosításra a szabályzat egyetlen olyan pontja sem, ami a korábbi szabályzatban
a felelősségi köröket, az eljárásban kötelezően részt vevő szereplőket tartalmazza, valamint az
sem hogy az Önkormányzat egyes szervezeti egységei milyen módon kötelesek részt venni az
eljárásokban.
A közbeszerzési feladatok hatékony ellátása, illetve a Közbeszerzési Szabályzat jogszabályi
hivatkozásainak aktualizálása érdekében érem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést
megtárgyalni és a határozati javaslatot támogatni szíveskedjen.

Budapest, 2013. december 06.
dr. Bácskai János s.k.
polgármester

Határozati javaslat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a 370/2011. ( XII.07.) számú határozatával elfogadott Közbeszerzési Szabályzat helyett
2014.01.01-vel jóváhagyja a …../2013 számú előterjesztés mellékletét képező Közbeszerzési
Szabályzatot.
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