Sátoraljaújhely Város Önkormányzat
24/2001. (IX.18.) számú rendelete
a közbeszerzés hatálya alá nem tartozó építési munkák,
árubeszerzések, szolgáltatások pályáztatásának helyi szabályozására
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei
kiadásainak ésszerűsítése, a közpénzek felhasználása átláthatóságának és széles körű
nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a verseny tisztaságának biztosítása
érdekében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§-ában kapott
felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:
1.§.
E rendelet hatálya alá tartoznak
- a Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
- a Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
- a Városi Önkormányzat intézményei
2.§ szerinti beszerzései, felújításai és beruházásai.
2.§.
(1) Az önkormányzat és intézményei az árubeszerzéseik, valamint építési beruházásaik és a
szolgáltatások megrendelése (a továbbiakban együtt: beszerzés) során - ha azok értéke a
közbeszerzési értékhatárt nem éri el a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - kötelesek e
rendelet szerint eljárni.
(2) Nem kell alkalmazni ezen rendeletet akkor, ha a beszerzés értéke 250.000,-Ft-ot nem
haladja meg.
3.§.
(1) Beszerzés értékén a beszerzés megkezdésének időpontjában annak tárgyáért általában
kért, illetve kínált - általános forgalmi adó nélkül számított - legmagasabb összegű
ellenszolgáltatást kell érteni.
(2) Határozatlan időre kötött dologbérleti, illetve haszonbérleti szerződés esetén a beszerzés
értéke a négy évre számított szerződéses bér összege.
(3) Lízingszerződéssel történő beszerzés értéke a szerződés időtartama alatti teljes
szerződéses díj és a dolog maradványértékének összege.
(4) E rendeletet kell alkalmazni az időszakonként visszatérő, határozatlan vagy egy évnél
hosszabb időre kötött szerződés alapján megvalósuló beszerzés esetén, ha az egy évre
számított ellenszolgáltatás összege eléri az értékhatárt.
(5) A több év alatt megvalósuló építési beruházás esetén a beszerzés értéke a teljes beruházás
ellenértéke.
4.§
(1) A beszerzések rendeletben meghatározott céljának biztosítása érdekében az eljárás
előkészítése, lebonyolítása a beszerzéssel felruházott, költségvetési rendelettel
meghatározott előirányzattal rendelkező intézmény vezetőjének a feladata.
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(2) Azon beszerzések esetében amikor a költségvetési rendelet az előirányzatot intézménye
részére nem bontotta le, a beszerzési eljárás előkészítését és lebonyolítását a jegyző
irányítása mellett a Polgármesteri Hivatal látja el.
5.§.
(1) A beszerzési eljárásban az intézményvezető dönt.
(2) A döntés meghozatala során meg kell vizsgálni, hogy:
- az ajánlat megfelel-e az ajánlatkérésben előírtaknak,
- az ajánlattevő rendelkezik-e az ajánlat teljesítéséhez szükséges gazdasági-pénzügyi
feltételekkel,
- műszaki, technikai szempontból alkalmas-e az ajánlat teljesítésére,
- milyen referenciákkal rendelkezik,
- a referenciaként megjelölt feladatokat határidőben, a szerződésnek megfelelően
teljesítette-e,
- az ajánlatkérő által kért egyéb véleményt.
(3) A döntés során a legelőnyösebb ajánlatot kell figyelembe venni. A döntésnél figyelembe
kell venni azt is, mely ajánlat vonatkozik a városban új munkahelyek létesítésére, vagy
megtartására, azonos ajánlatok esetén elsősorban a sátoraljaújhelyi, és ezt követően a
megyei vállalkozókat kell előnyben részesíteni.
6.§.
(1) A döntésre jogosult intézményvezető
a) közbeszerzési értékhatár 50%-át meg nem haladó beszerzés esetén legalább 2
ajánlatot,
b) közbeszerzési értékhatár 50%-át elérő vagy azt meghaladó beszerzés esetén legalább 3
ajánlatot köteles bekérni.
(2) Amennyiben a beérkezett ajánlatok egyike sem felel meg az ajánlatkérésben előírtaknak,
vagy a tett ajánlatok a rendelkezésre álló beszerzési keretet meghaladják, úgy a döntésre
jogosult új ajánlatokat köteles bekérni.
7.§
Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
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