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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Várpalota Város Közbeszerzési Szabályzata alapján az elmúlt években a régi Kbt. 122. § (7) 

bekezdése szerinti közbeszerzési eljárásokat (hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás, 3 

ajánlattevő részére megküldve) folytatott le nemzeti eljárásrendben, amennyiben az eljárás becsült 

értéke erre lehetőséget adott. Sajnos ez komoly visszaélésekre adott lehetőséget, hiszen a 

Polgármester javaslata alapján a Közbeszerzési Munkacsoport dönt a meghívott gazdasági 

szereplőkről. Az utóbbi két évet áttekintve ez gyakran összeférhetetlenséget szült, és számos helyi 

vállalkozást zárt ki a lehetőségekből. Az új Kbt. alapján hatályos Közbeszerzési Szabályzat szintén 

lehetőséget ad a Kbt. 115. §-ban (a régi Kbt. 122. § (7) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárásnak 

felel meg) leírt hirdetmény nélküli, a Közbeszerzési Munkacsoport által kiválasztott gazdasági 

szereplők bevonásával lefolytatott közbeszerzési eljárásoknak. Ez alapján azonban félő, hogy az 

elmúlt évek rossz gyakorlata folytatódni fog. 

 

A fentiek miatt javaslom a 2015. december 17-én határozati javaslatban elfogadott közbeszerzési 

szabályzat alábbi módosítását: 

 

A Közbeszerzési Szabályzat III. részének 6. pontja 6.2.1 alpontja az alábbiak szerint módosulna: 

 

„6.2.1 A Kbt. 115. § szerinti eljárás alkalmazásának lehetősége: 

 

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § szerinti eljárást mellőzi. 

Ha 

- az árubeszerzés vagy szolgáltatás becsült értéke nem éri el a tizennyolcmillió forintot 

vagy 

- az építési beruházás becsült értéke nem éri el a százmillió forintot, 

az ajánlatkérő akkor is a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerint jár el a 

Kbt. 113-116. §-ban foglalt eltérésekkel.” 
 

A Kbt. ezen paragrafusa alapján az ajánlatkérő köteles legalább három gazdasági szereplőnek 

megküldeni az eljárást megindító felhívást, valamint mindazoknak a gazdasági szereplőknek is, 

akik az ajánlatkérőnél a Közbeszerzési Hatóság honlapján közzétett összefoglaló tájékoztatás 

hatására az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték.  

Mivel ennél az eljárás típusnál nem kell hirdetményt megjelentetni, az Önkormányzatnak nem kell 

befizetnie a hirdetmény közzétételi díját, mely 150.000 Ft. Az összefoglaló tájékoztató 

Közbeszerzési Hatóság honlapján történő megjelentetése díjmentes.  

Azzal, hogy az önkormányzat nem csak három kiválasztott gazdasági szereplőnek küldi meg az 

ajánlattételi felhívást és dokumentációt, hanem az összefoglaló tájékoztató alapján az eljárásra bárki 

jelentkezhet, széles körű piaci versenyt tud biztosítani. Az eljárásra meghívott gazdasági 

szereplőkkel az Önkormányzat biztosíthatja, hogy a helyi vállalkozók is ajánlattevőként részt 

vegyenek a beszerzésben, illetve a több piaci szereplő beengedése jótékony hatással lehet a 

versenyre is, az ajánlati árat alacsonyabb szintre tudja vinni. 

Ezzel elkerülhető a korábbi évek során elkövetett, az összeférhetetlenség szabályait, valamint a 

verseny tisztaságát sértő közbeszerzések lefolytatása. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatot 

megvitatni és elfogadni szíveskedjenek! 

 

Várpalota, 2016. február 02. 

 

 Galambos István 
  képviselő 
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8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.  
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Határozati javaslat 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. február 18-i ülésén a következő 

határozatot hozta 

 

… / 2016. (II. 18.) képviselő-testületi határozat 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2015. december 17-én 

elfogadott Közbeszerzési Szabályzatot az alábbiak szerint módosítja: 

 

A Közbeszerzési Szabályzat III. részének 6. pontja 6.2.1 alpontja az alábbiakra változik: 

 

„6.2.1 A Kbt. 115. § szerinti eljárás alkalmazásának lehetősége: 

 

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § szerinti eljárást mellőzi. 

Ha 

- az árubeszerzés vagy szolgáltatás becsült értéke nem éri el a tizennyolcmillió forintot 

vagy 

- az építési beruházás becsült értéke nem éri el a százmillió forintot, 

az ajánlatkérő akkor is a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerint jár el a Kbt. 113-

116. §-ban foglalt eltérésekkel.” 

 

Határidő a döntés megküldésére:  azonnal 

Felelős:    Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Bérczes Beáta jogi előadó 

 

 

 

Várpalota, 2016. február 18. 

 

 

 

Talabér Márta                          dr. Ignácz Anita Éva 

               polgármester                jegyző  

 


