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Pusztaszabolcs Város onkormányzat - mint ajánlatkérő - közbeszerzési eljárásai
lefolytatásánakbelső felelosségirendjét,a nevébeneljáró, illetőleg az
előkészítésének,
eljárásbabevont személyekfelelosségikörét és a közbeszerzésieljárásokdokumentálási
Kbt,) 22, $-ában
a közbeszerzésekrőlsző|ő 2011.éviCVIII.törvény(a továbbiakban:
rendjét
meghatározott köte l ezettségénekel eget téve az alábbi szabá|yzatban határozza meg:
l.

A KÖZBESZERZÉSI

SZABÁLYZAT

HATÁLYA

t . A szabá|yzat hatáIya kiterjed minden olyan, a közbeszerzésekről sző|ő 20| 1. évi

CVIII. törvény (Kbt.) hatáIya a|á tartoző, a - közbeszerzés tárgyát képező éskivételi
körbe nem tartozó - árubeszerzés,építésiberuházás, építésikoncesszió' valamint
szo|gá|tatás és szolgáltatási koncesszió megrendelésére (a továbbiakban:
( mint vevő, megrendelő,
kozbeszerzés),aho| az onkorményzatjár el aján|atkérőként
megbiző stb.) és a közbeszerzés értékea közbeszerzés megkezdésekoreléri vagy
Az Önkormányzatra vonatkozó érvényes
meghaladja a közbeszerzési értékhatárokat.
a Polgármesteri Hivatal- gazdaságivezetője átvezeti az 1. függeléken.
értékhatárokat
2 . A szabáIyzat hatá|ya kiterj ed
a. az onkormányzatra,
b. a PolgármesteriHivatalra,
c. az Önkormányzat által fenntartottintézményekre,
alatti beszerzésekre.
d. a fentiek korébenem tartozó' közbeszerzésiértékhatárok
J.
Minden kozbeszerzésieliárást az Önkormányzat folytat le.

II.

A KÖZBBSZERZÉSTÁRGYA, A KÖZBr;IZr,RZÉsÉnrÉxn
1. A kiizbeszerzésektárgyai

koncesszió' szolgáltatás
beruházás,építési
építési
1. A közbesze rzéstárgya árubeszerzés,
egymással
megrendelés és szolgáltatási koncesszió. Ha a szerződés több
tárgyat foglal magába, a meghatároző értékű
szükségszerűen összefuggő
kozbeszerzésitárgy szerint kell a szerződéstminősíteni.
meghatározása
2. A közbeszerzésértékének
a közbeszerzés megkezdésekorannak tárgyáértáltalában kért,
1. A közbeszerzés értékén
- illetőleg kínált - általános forgalmi adó nélkül számítottlegmagasabbösszegű teljes
ellenszolgáltatást kell érteni (a továbbiakban: becsült érték). A teljes
ellenszolgáltatásba bele kell érteniaz opcionális résztl.rlrtalmazóajánlatkéréseseténaz
opcionális tész értékét.

L_----

3
3. Egybeszámítási köte|ezettség
l. Egybe kell számitania azon hasonló áruk beszerzésére,vagy szolgáltatások
megrendelésére
irányu|ő szeruődésekértékét,
amelyekkel kapcsolatban a beszerzési
igényegy időben merül fel, valamint az ugyanazonépítési
beruházásmegvalósítására
irányuló szerzodésekértékét.

m.

Évns KoZBEIZERZÉsI TERV

1. Kiizbeszerzési terv elkészítése
ésmódosítása
l. Az onkormányzat adott évretervezettkozbeszerzéseirőla Jegyző a Képviselő-testület
által jóváhagyott évesköltségvetésrőlszóló rendeletalapján az adottköltségvetésiév
elején,legkésőbbmárcius 31-ig évesösszesítettközbeszerzési terv javaslatot köteles
készíteni.
2. A közbeszerzésiterveta Képviselő-testülethagyjajővá'
3. A tervben nem szereplő közbeszerzésekre vagy a tervben foglaltakhoz képest
módosított közbeszerzésekre vonatkozó eljárást is le lehet folytatni, ha előre nem
látható okból előállít közbeszerzési igény vagy egyéb vá|tozás merül fel. Ilyenkor a
tervet módosítani ke|| az ilyen igény vagy egyéb vá|tozás felmerülésekor' megadva
annak okát is. A közbeszeruési terv módositásáért, aktualizá|ásáértannak készítoie
felel.
4, Az elkészültközbeszerzésitervetlegalább 5 évigmeg kell őrizni. A közbeszerzésiterv
megőrzéséért
a Jegyző felelos. A közbeszerzési terv nyilvános, azt, valamint annak
módosítását az onkormányzat honlapján (www.pusztaszabo1cs.hu)
az elkészítésétől
számított5 munkanaponbelül kozzékell tenni.

Iv.

F,LDZF.TES
osszEsÍrprr rÁ.rBroxoZTATó.ÉvBs STATISZTIKÁI

ÖsszncpzÉs

1. Előzetes összesített tájékoztatő
l . Előzetes összesített tájékoztatő készíthető az adott évre' illető|eg az elkövetkező
legfeljebb l2 hónapra teÍvezettkozbeszerzésekről
a Kbt. 32. $ szerinti esetekben.Az
jóváhagyásárő1
előzetes összesített tájékoztatőelkészítéséről
és
a Képviselő-testület
dönt.
2. Évesstatisztikaiiisszegezés
l . Az adott évben lefolytatott kózbeszerzésekről éves statisztikai összegezést kell
készíteni. Az éves statisztikai összegezés elkészítésénél
külön jogszabályban
me ghatározott minta alkalmazandó.
2 . Az éves összegezés elkészítéséért'
az érintett minta vá|tozásainak figyelemmel
kíséréséért
a Jegyző a felelős. Az évesstatisáikai összegezésta Jegyzőnekjóvá kell
hagynia.
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3. Jóváhagyás után az elfogadott összegezést atárgyévet követő év május 31' napjáig
meg kell küldeni a Közbeszerzési Hatóságnak' A megküldésaz összegezéstkészítő
feladata.

v.

AKÖZBESZERZÉSIELJÁRÁSLEFoLYTATÁSÁNAKÁLTALÁNoS
SZABÁLYAI, FELELossÉcI RENDJE
1. Hivatalos kőzbeszerzésiTanácsadó megbízása

l . Az Önkormányzat a közbeszerzési értékhatárte|érő értékűbeszerzési eljárásainak
lebonyolítására hivatalos közbeszerzési Tanácsadót kér fel. A hivatalos kozbeszerzési
Tanácsadó ellátja mindazokat a feladatokat,amelyek akozbeszerzési e|járás szabályos
lefol1tatásáhozszükségesek.
2 . A Tanácsadó megbízása megbízási szerződés megkötésével történik' ahol
megbízókénta Polgármesterjár el'
3 . A hivatalos közbeszerzési Tanácsadó, . a Közbeszerzések Tanácsa á|ta| vezetett

névjegyzékbenmegjelölt személy- köteles a hivatalos közbeszerzési tanácsadás
ktjrébe eső feladatok teljesítéSébenszemélyesen részt venni. A hivatalos
ellenszolgáltatáSilleti meg. A fiiggetlen
kizbeszerzési Tanácsadót tevékenységéért
hivatalos kozbeszeruésiTanácsadó a tevékenységekörében okozott kár megtérítéséért

a Ptk. szabáIyai szerint felel.
az
a felhívás és a dokumentáció elkészítése,
4 . A közbeszerzési eljárás előkészítése,
ajánlatok értékelésesorán és az eljárás más szakaszában az aján|atkérő nevében
eljáró, illetőleg az e|járásbabevont szervezetakkor felel meg a követelménynek,ha a
tagjai, munkavállalói, illeto1eg a
személyesen közreműködő
tevékenységében
szervezettel kötött tartós polgári jogi szerződés alapján a szervezet javára
tevékenykedőkktjzött legalább egy olyan személyvan, aki megfelelő szakértelemmel
rendelkezik.
2. Döntéshozatal a kőzbeszerzésieljárásban
l . Az onkormányzatná| az adott közbeszerzési eljárást megindítő és |ezáró döntés
meghozata|ára- aBírá|obizottságjavaslatára - a Képviselo-testületjogosrrlt.
2 . Az aján|atkérőnevébenPusztaszabolcsVáros Polgármesterejár el, aki
megköti a szeruődést a nyertes ajánlattevővel, aIáírja a szerzódés
a'
b.
c.
J.

esetlegesmódosításait
eljárás megindításáról,ill' a békéltetőszemélyérol
dönt a békéltetési
gondoskod\k az á|ta|a végzettés másként nem dokumentált eljárási

cselekményekdokumentálásáról
Az aján|atkérő és aZ ajánlattevők közötti kapcsolattartásról és egyéb operatív
feladatokról a Polgármestergondoskodik,aki intézkedik
szakszerű meghatározásáról,
a. azkozbeszerzésbecsült értékének
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b. éves közbeszerzési terv elkészítéséról,az e\ózetes összesített tájékoztatő
közzététe|érő]'
c. az ajanlati dokumentáció szakmai tartalmának meghatározásáról és
rendelkezésretartásáról
megfizető ajánlatkérők számára a dokumentáciő átadásárő|,
d. az e||enértéket
ennek írásbelirögzítéséről
szakértővel való
e. az
ajánlatkérő képviseletében eljáró jogi
kapcsolattartásról
f. a hiánypótlási felhívás elkészítéséről
g. az á|ta|a végzett és másként nem dokumentált eljárási cselekmények
dokumentálásáról
h. az aján|atokérkeztetéséről
i. kiegészítő tájékoztatás nyújtásáról kizárőLag aZ ajánlati felhívással,
dokumentációval kapcsolatban
j. az eljárás eredményéről szóló tájékoztatő megfogalmazásárő| és
kozzététe|éről'
k' összegezéselkészítéséről
1. ajánlattevők tájékoztatásáróla nyertes ajánlattal kapcsolatban
m. szerzódés módosíÍásárő|, teljesítésérőlszól tájékoztató elkészítésérőlés
továbbá az évenkéntitájékoztatóelkészítéséről
kozzététe|éről,
terjedően, az öSszes
n. az e|járás dokumentálásáról a szerződésteljesítéséig
dokumentumnak az eljárás jogerős |ezárását követő 5 évig történő
megőrzéséről.
4. A bontási eljárás alkalmával a Bírálóbizottság egy-egy tagja képviseli az
ajánlatkérőt.A jegyzőkönyvet a hivatalos kozbeszerzésiTanácsadó vezeti.
3. A közbeszerzési eljárás előkészítése
l.

feladatokata megbízotthivatalos közbeszerzésiTanácsadó végziel. A
Aze|őkészítési
megbízottTanácsadó felelős:
szabályszerűségéért,
a. az e|őkészités
b. a hirdetmény,a dokumentáció ésa kérelemelőkészítéséért'
c. az e|őírtközzétételelvégzéséért,
d. az e|járásicselekményekírásbelidokumentálásáért.
4. Képviselő.testület

l. A közbeszerzésie|járásokkapcsán a Képviselő-testület
a. megállapítja az e|járásszükségességét'
b. meghatározzaaz egyesbeszerzésekpénzügyifedezetét,
c. dönt az eljárási rezsimről, az e|járás faféjárő|, dont az ajánlati felhívás
tartalmáról
d. dönt a szerződéstervezetettartalmáról
e. dönt a Bírálóbizottságtagjainakkiválasztásáról

5. Bírálóbizottság
1. Az onkorm ányzat- a kozbes zerzésieljárások során benyújtottajánlatok elbírálására
minimum 3 tagúBírálóbizottságot hoz!étre.A Kbt. 22,$-a alapján aBírá|őbizottság
jogi és pénzügyi
tagiainak a kózbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési,
szakértelemmelkell rendelkezniük.
2. A Bírálóbizottságelnöke aJegyző, helyetteseaz A|jegyző, tagja aGazdaságivezető,
Tanácskozási joggal rendelkezo tagsaa Polgármester és a hivatalos közbeszerzési
Tanácsadó. A hivatalos közbeszerzési Tanácsadó köteles a közbeszerzési szakértelmet
3.
4.

5.
6,
7.

biztosítani.
A Bizottság munkáját, az aján|atkérő nevében eljáró, vagy az eljárásba bevont
tanácsadó szervezet segítheti.
A Bírálóbi zottságtagjainak_ a felkéréselfogadásaesetén eljárásonkéntkülön-külön
írásban,a 1. mellékletnek megfelelő nyilatkozattal kell nyilatkozniuk arról, hogy
gre vonatkoző e\őirásoknak.
megfelelnek az ö sszeferhetetlensé
és döntési javaslatot készítaz aján|atkérő
A Bírálóbizottság írásbeli szakvéleményt
meghozó Képviselő-testületrészére,
nevébena közbeszerzésie|járástlezáró d<jntést
képezikA Bírálóbizottsági munkáróljegyzőkönyvet kell készíteni,amelynek részét
2. melléklet szerinti - a tagok indokolássalellátottbírálatilapjai.
Az ajanlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárással kapcsolatos tevékenység
az aján|atkéroáltal bevonni kívánt személyVagy Szervezet irásban köteles
végzésébe
Az
nyilatkozni arról, hogy vele szemben fennáll-e összeférhetetlenség.
összeferhetetlenséggelkapcsolatos nyilatkoz atboz csatolni kell az érintettérdekelt
gazdálkodó szervezet nyilatkozatát arról, hogy aZ eljárásban nem veSZ részt
ajánlattevőként,alvál|alkozókéntvagy erőfonást nyújtó szervezetként(távolmaradási

nyilatkozat).
A
8. A Bírálóbizottság üléseit az elnök, távollétébenaz elnökhelyettes vezeti.
Bírálóbizottság akkor határozatképes,ha tagjainak több mint fele jelen van.
9. A Bírálóbizottság döntéseit többségi szavazássa| hozza. A Bírálóbizottság minden
tagjának egy szavazata van. Szavazategyenlőségeseténaz elnök szavazatadönt'
l0. A Bírálóbizottságtagjai felelősek aza|ábbiakért:
adásáért
Az írásbeliszakvélemény
és hataridőben a
Szakmailag megalapozott döntési javaslat készítéséért
Képviselő-testületeléterjesztéséért.
Az e|jár ási c selekményekírásbeli dokumentálásáért

6. Szerződéskötés
kerül sor.
1. Az eredményesközbeszerzésieljárás alapján szerződéskötésre
2. Az Önkorm ányzat a szeruódésekkötésérevonatkozó előírások (kötelezettségvállalás,
ellenjegyzés stb.) betartásával k<iti meg a szerzódéstaz e|járás nyertesével.A
szerződés a|áirására a Po l gármesterj o gosult.
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3. A megkötött szerződésnyilvános, annak tartalma közérdekű adatnak minősül. A
szerződést a szerzódés megkotésétkövetően haladéktalanul a honlapon
(www.pusztaszabolcs.hu)
közzé kell tenni.
4. A szerződésmódosítása a Kbt. 132. $-ának betartásával lehetséges.A szerződés
módosításaraa szeÍvezetrészérőlaz eredeti aláirőjogosult.
5. A közbeszerzési szerződésmódosításáróla Képviselő-testületdönt.
6. A közbeszerzési szerződés módosításáról, valamint a közbeszerzési szerzodés
teljesítéséről szóló, jogszabályban meghatározott minta szerinti tájékoztatő
a megbízottTanácsadó köteles gondoskodni.
ésközzététe|éről
elkészítéséről

vI.

EL NEM ÉnŐ ÉnrÉrŰ
ÉnrÉxH,q,TÁRT
K}ZBES,ZERZÉSI
BESZERZÉsnr

l . Amennyiben Sem abeszerzésegyedi, Sem a Kbt. alapján egybeszámítottbecsült értéke

ugy ajelen fejezetbenfoglaltak szerint kell
nem éri el a kcjzbeszerzésiértékhatárt,
eljárni:
a. A szabályozás cé\a akozpénzek hatékonyésátlátható felhasználása' melyet a
résztvevő valamennyi személyk<jtelesszem előtt tartani.
beszerzésben
b. A közbeszerzési értékhaártel nem érő értékűbeszerzéseknéla beszerzést
végző köteles aközpénzek hatékonyésátlátható felhasználásátmegvalósítani,
továbbá a szerződéSVagy megrendeléselőtt legalább három írásos ajánlatot
bekérni (kivéve a kizárő|agos joggal érintett' illetve művészeti jellegű
beszerzéseket), az ajánlatkérést, aZ ajánlato(ka)t' a nyertes aján|at
kiválasztásának indokolását és az ajánlattevő(k)nek a Versenyeztetés
eredményérőlszóló tájékoztatásáta vonatkozó iratkezelésiszabályok szerint
kezelni ésmegőrizni.
Jelen fejezet hatá|ya a|á lrrrtoző beszerzések tekintetében ,,AZ önkormányzat
vagyonárő|, az önkormányzati vagyonkezelés és hasznosítás szabályairól és a
6ll994.(v .|.)
vagyonfenntartás' fejlesztés (beruházás) szabályairól'' szóló
önkormányzati rendelet az irány adő.
vlr

A KÖZBESZERZÉSI

ELJÁRÁS

BELSŐ

ELLENoRZÉiil

RENDJE

l. A közbeszerzésekkel,illetőleg a kozbeszerzésieljárásokkal kapcsolatos belső
a
ellenőrzésifeladatokvégzésesorán a hatályosjogszabályokbanmeghatározott,
vonatkozőe|őirásokszerintkell eljárni.
közbeszerzési
eliárásokellenőrzésére

vII. A KÖZBEIZERZÉSIELJÁRÁSoK DoKUMENTÁLÁsI RnNo.rB
l. A közbeszerzési eljárásokat azok megindításától a jogorvoslati eljárás jogeros
terjedően írásban kell
|ezárásáig, illetőleg a ktjzbeszerzésiszerzodésteljesítéséig
dokumentálni. A keletkezett iratokat, szerződéseket,azza| kapcsolatosjelentéseket,
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összegzéseketstb. elektronikus úton rogzitett (floppy, CD) formában is meg lehet
őrizni'
2. A közbeszerzési eljárás során keletkezó valamennyi iratot és dokumentumot a
Polgármesteri Hivatal iratkezelési szabá|yzatábanmeghatározottak szerint kell kezelni
ésőrizni.
J.
A tárgyévben lezárult közbeszerzési eljárások dokumentumait az éves statisztikai
összegzésselegyidejűleg,de legkésobbminden évmájus 31. napjáig kell összeállítani.
Az eljárásonkéntösszeállított iratanyagot az iratkezelésiszabályoknak megfelelően a
Hivatal ir attárába ke l l megorzésvégett elhelyezni.
4 . A Polgármester felelősséggel tartoz1k azért, hogy közbeszerzési eljárás során
keletkezett minden dokumentumba - az adatkezelésrevonatkozó jogszabályok
betartásamellett _ a feladatkörükben eljáró és megbízólevéllelrendelkező külso és
belső ellenőrzéstvégző SZerVVagy személyaz e||enőrzésiprogrammal összefi.iggoen
betekinthessen, a vonatkozó valamennyi információt megismerhesse, és azok
valódi ságárő| me ggyőződhessen.

vIII.A KÖaBr;IZERZÉSIELJÁRÁSoK NYILvÁN o s sÁcÁn'q.vo NATKozo
RENDELKEZÉS
l. Az Önkormányzatköteles gondoskodniarról' hogy a Kbt.31.$ (1) bekezdésében
megjelölt dokumentumok M onkormányzat honlapján (www.pusztaszabolcs.hu)
kozzététe|re
kerüli enek.

IX. AZ AJÁNLATxÉno NEVÉBEN E LJÁRó. ILLEToL EG AZ ELJÁRÁSBA
BEVONT SZEMÉLYEK ÉSSZERVEZETEK FELELoSsÉcI KÖRE
1 . A közbeszerzési eljárásban a Kbt. alapelveinek, továbbá a Kbt. és végrehajtási
rendeleteinek érvényesülését,
valamint a jelen Szabá|yzatban foglaltak betartását az
Ajánlatkéro nevében eljárónak, valamint a közbeszerzési eljárás megvalósításába
bevont személyeknekésszervezeteknekbiztosítaniakell.
2 . Az Aján|atkérő nevében eljárók - beleértve a Polgármestert is - közbeszerzési
eljárással kapcsolatos felelősségérea Képviselők jogállásáról szóló, valamint a
Polgármesteritisztségellátásáról szóló törvény rendelkezéseiazirányadőak.
3 . A közbeszerzési eljárás megvalósításábanrésztvevo hivatali köztisztviselőknek a
közbeszerzésieljárással kapcsolatosfelelősségére
a közszolgálati tisztviselőkről szóló
törvény rendelkezéseiaz irányadóak azza|, hogy feladataikat és felelősségüketa
munkaköri leírásbanis rögzíteni kell.
4 . A közbeszerzési eljárások elokészítésében
és lefolytatásában' az egyes jogok
gyakorlása éskötelezettségekteljesítése
során bevont külső személy'illetve szervezet
polgári jogi felelősséggeltartozik a közbeszerzési e|járás során a Kbt. és annak
végrehajtási rendeletei, valamint a jelen Szabá|yzatban foglaltak betartásáért.
Felelősségét
éshelytállási kötelezettségét
a vele kötött szerződésbenis rögzíteni kell.

x. zÁnó RENDELKnzÉsBx
1. ASzabá|yzat2\|2. május 31. napjánléphatályba.
2. Hatálybalépésével egyidejűleg hatá|yát veszti Pusztaszabolcs Nagyközség
22012005.(VI.30.)Kt. számúhatározataalapján elfogadott közbeszerzési szabá|yzat,
3. Rendelkezéseit a hatályba lépéseután megkezdett közbeszerzésekre, va|amint az
annak alapján megkötött kozbeszerzésiszerződésekreésjogorvoslati eljárásokra kell
alkalmazni.
2012. május 3 1.
Pusztaszabolcs,

>

Czompó István
Polgármester

VezérÁkos
Jegyző
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1. melléklet

Ö s s ZEFÉ nrr E TE T L E N S ÉG I
oZ AT
NYILATK
És rIToKTARTÁSI

mint

Alulírott

Pusztaszabolcs Város

onkormányzaÍa (székhely 2490 Pusztaszabolcs, Velencei ,őt 2.) ajánlatkérő
által megindítottközbeszerzésieljárásbabevont személykijelentem,hogy velem
szemben a kózbeszerzésekrőlszóló 2O||. évi CVIII. törvény 24.$-ban foglalt
okok nem állnak fenn.
kizárő körülmények, összeférhetetlenségi
Egyúttal kijelentem, hogy a közbeszerzési eljárás során tudomásomra jutott
üzleti titkot megőrzöm, aztharmadik személynek,szewezetneknem adom ki.
Kötelezettségetvállalok arra,hogy a Bírálóbizottságmunkáját ésa döntéshozó
lelkiismeretesen,a szakmaitudásomnakmegfelelően
döntésénekelőkészítését
segítem.
Jelen

nyilatkozatot

Pusztaszabolcs

Város

Önkormányzata

áIta|

tárgyban lefolytatandó közbeszerzési eljárással
kapcsolatbanteszem.

Kelt:

aláírásl szig. szám

1l

2. melléklet

gÍRÁI,aTI LAP

A BBSZERZES TARGYA:

n nÍnÁlŐslzorTsÁGl

TAG NEVE:

a nÍnÁl ő vlzorTSÁGI TAG nonrÉsl JAvASLATA AZ JÁNLAToK
SI r nw nzAT ALAPJÁN :
BLBÍRÁI.,ÁsÁnór,rÉszÜlr ÉnrÉKELÉ

INDOKLASA:

KELT:

n nÍnÁr,ovlzorTsÁGl TAG alÁÍnÁsa

t2
1. Függelék

A Kbt. 20I2. éviértékhatárai

I. A közösségi értékhatárte|érőértékűközbeszerzések
(a Kbt. II. részealkalmazásában)
-

-

200.000euró (54.560.000F0
esetén:
Arubeszerzés

F0
euró(1.364.000.000
5.000.000
esetén:
Építési
beruházás
Ft)
euró(1.364.000.000
5.000.000
koncesszióesetén:
Építési
F0
200.000euró(54.560.000
esetén:
Szolgáltatás

II. A nemzetiértékhatártelérőértékűközbeszerzések
(a Kbt. III.részealkalmazásában)

8 millió forint;
esetében:
l. árubeszerzés
15 mitlió forint;
2. építési
beruházásesetében:
100millió forint;
koncesszióesetében:
3. építési
8 millió forint;
esetében:
megrendelése
4. szo|gá|tatás
25 millió forint.
5. szolsáltatásikoncesszióesetében:

A Kbt. I22. $ (7) bekezdéseértelmébenaz aján|atkérőhirdetmény közzétételenélküli
tárgyalásos eljárást az a|ábbi esetekben is indíthat, közzététe| helyett legalább három
ajánlattevőnekköteles egyidejűleg, közvetlenül írásbeli ajánlattételifelhívást küldeni, ha a
nem ériel
beszerzésbecsült értéke

- árubeszerzés
25 millió forintot,
esetében:
- szolgáltatásmegrendelése
en:25 millió forintot,
esetéb
- építési
150millió forintot.
beruházásesetében:

