Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete
7/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete
a helyben központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a helyi központi
beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 9/2012 (IV.02.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011.
évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 23. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
A helyben központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a helyi központi
beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 9/2012 (IV.02.) önkormányzati
rendelet 2/A. §-al és az azt megelőző alcímmel egészül ki:
„Mentesség a központosított közbeszerzés alól
2/A.§
(1) A 2.§ (1) szerinti szerv indokolt kérelme alapján, a központosított
közbeszerzés helyett, a kérelmezett beszerzési igényt önállóan, a jogszabályi
előírásoknak megfelelően, saját maga által lebonyolított eljárással teljesítheti,
amennyiben kiemelkedő közérdek fűződik a kérelmezett beszerzési igénynek,
a központosított beszerzés helyett, a kérelmező saját hatáskörében való
teljesítéséhez.
(2) Az (1) bekezdés vonatkozásában kiemelkedő közérdeknek az olyan
körülmény minősülhet, amelynek bekövetkezése esetén az önkormányzatot
jelentős anyagi hátrány érné.
(3) Az (1) szerinti kérelmet a beszerzés tervezett megindítását megelőzően
legalább 30 nappal korábban, írásban úgy kell előterjeszteni, hogy
megállapítható legyen a központosított beszerzési alóli mentesség indokának
megalapozottsága.
(4) Az (1) bekezdés szerinti kérelemről, amennyiben a beszerzési igény becsült
értéke az európai uniós értékhatárt meghaladja, a Képviselő-testület dönt, aki
ezen értékhatár alatti beszerzési igényt illető döntési hatáskörét az
Önkormányzati Közbeszerzési Döntéshozó Bizottságra ruházza át.
(5) A kérelmező a közbeszerzési eljárás eredményéről, eredménytelenségéről, az
ajánlattevő kizárásáról, a szerződés teljesítésére való alkalmatlanságának
megállapításáról,
ajánlatának
egyéb
okból
történt
érvénytelenné
nyilvánításáról, valamint ezek részteles indokáról hozott döntéséről a döntés
meghozatalát követő napon, de legkésőbb az ajánlatok elbírálásáról szóló
írásbeli összegezés megküldésével egyidejűleg írásban értesíti a (4)
bekezdés szerinti döntéshozó szervezetet.
(6) A kérelmező az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezés megküldését
követő 3 napon belül megküldi a közbeszerzési eljárás során keletkezett
összes dokumentum hitelesített másolatát - jogorvoslati eljárás esetén a
Közbeszerzési Döntőbizottság döntését tartalmazó dokumentumot is - a (4)
bekezdés szerinti döntéshozó szervezet részére.

(7) A (4) bekezdés szerinti döntéshozó szervezet a (6) bekezdés szerinti
dokumentumokat
közbeszerzési-jogi,
valamint
műszaki
szempontú
utóellenőrzésnek veti alá. A döntéshozó szervezet a dokumentumok
beérkezését követő rendes ülését követő 7 napon belül az ellenőrzés
eredményéről a kérelmezőt értesíti. A döntéshozó az ellenőrzés eredményétől
függően szabálytalansági eljárást folytat le, illetve jogorvoslati eljárást
kezdeményez.”
2. §
Ez a rendelet kihirdetése napján 12 órakor lép hatályba.
Budaörs, 2013. február 27.

Wittinghoff Tamás
polgármester

dr. Bocsi István
jegyző

A 7/2013. (III.01.) önkormányzati rendelet 2013. március 01-én a Polgármesteri
Hivatal (Budaörs, Szabadság út 134. sz.) hirdetőtábláján való kifüggesztéssel
kihirdetésre került.
Erdős Károlyné
irodavezető

