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1. melléklet a ……../2018. (XI. 29.) határozatnak
F E L E L Ő S S É G I

R E N D

EFOP-1.5.2-16-2017-00040 azonosító számú,
„Közösségépítés, felzárkóztatást ösztönző térségi műhelymunka”
című projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárások vonatkozásában
PREAMBULUM
Martfű Város Önkormányzata vezette Konzorcium (a továbbiakban: Konzorcium) az Emberi
Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP-1.5.2-16- Humán szolgáltatások fejlesztése
térségi szemléletben tárgyú felhívására EFOP-1.5.2-16-2017-00040 azonosító számon
regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív
Program Irányító Hatósága (a továbbiakban: Támogató) a 2017. szeptember 29-én kelt, IKT2017-400-I1-00002436 iktatószámú támogató levél szerint támogatásban részesített.
Konzorcium Tagjai maguk közül a 2017. március 31-én kelt „Konzorciumi együttműködési
megállapodás támogatási kérelem benyújtására” dokumentum alapján a Martfű Város
Önkormányzata Tagot választották a Konzorcium vezetőjévé (a továbbiakban: Konzorcium
vezető).
A projekt címe: Közösségépítési, felzárkóztatást ösztönző térségi műhelymunka
(továbbiakban Projekt), melynek megvalósítására a Támogató támogatási szerződést kötött
Martfű Város Önkormányzatával.
A konzorciumi együttműködési megállapodás alapján a pályázathoz kapcsolódó
közbeszerzési eljárások lefolytatására a Konzorcium vezetőjét, Martfű Város Önkormányzatát
bízza meg, képviseli Dr. Papp Antal.
I. AZ ELJÁRÁSBAN AZ AJÁNLATKÉRŐ NEVÉBEN ELJÁRÓ ÉS AZ ELJÁRÁSBA BEVONT
SZEMÉLYEK

A Konzorcium tagjai és képviselői:
Martfű Város Önkormányzata - Dr. Papp Antal polgármester
Szászberek Községi Önkormányzat - Alapi József polgármester
Zagyvarékas Község Önkormányzata - Jánosi József polgármester
Szajol Községi Önkormányzata - Szöllősi József polgármester
Kőtelek Községi Önkormányzata - Lovász Tibor polgármester
A Bíráló Bizottság tagjai:
Szász Éva jegyző, a Bíráló Bizottság elnöke - jogi szakértelmet biztosító tagja,
Kontra Lajos - közbeszerzés pénzügyi szakértelmet biztosító tagja
dr. Molnár György - közbeszerzés tárgya szerinti szakértelmet biztosító tagja
Tóth Róbert Miklós - közbeszerzési szakértelmet biztosító tagja, felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó (lajstromszám: 00046)
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 6. § (11) bekezdése alapján a Konzorcium nevében
Tóth Róbert Miklós felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (lajstromszám: 00046)
teljes körűen jogosult eljárni az EKR alkalmazására vonatkozó jogosultságok gyakorlásának
tekintetében.
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A Konzorcium képviselői és a Bíráló Bizottság tagjai kötelesek a melléklet szerinti
összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatot tenni. Kötelesek továbbá tevékenységük
során a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CLXIII tv. és jelen felelősségi rend előírásait
betartani.
II. AZ ELJÁRÁS ELŐKÉSZÍTÉSE
A Konzorcium vezetője a közbeszerzési eljárás lebonyolítására Tóth Róbert Miklós
e.v.felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót (lajstromszám:00046) bízta meg.
Az eljárás előkészítéséért a közbeszerzési tanácsadó a felelős. A közbeszerzési tanácsadó az
eljárás előkészítése során elvégzi az adott beszerzéssel kapcsolatos helyzet- és piacfelmérést,
valamint meghatározza a közbeszerzés becsült értékét. Az előkészítés során a közbeszerzési
tanácsadó javaslatot tesz a választott eljárás fajtájára.
A választott eljárás fajtájáról a Bíráló Bizottság javaslata alapján a Konzorcium pályázathoz
kapcsolódó közbeszerzési eljárások lefolytatására megbízott szervezet (Martfű Város
Önkormányzat) képviselője, Dr. Papp Antal dönt.
A közbeszerzési tanácsadó készíti el az eljáráshoz kapcsolódó ajánlattételi felhívást és
dokumentációt. A felhívás elfogadása és az eljárás megindításáról szóló döntés
meghozatala a Bíráló Bizottság javaslata alapján a Konzorcium képviselőinek feladata.
III. AZ ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA
Az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció közvetlen megküldése a közbeszerzési tanácsadó
feladata, költségeit a Konzorcium vezetője viseli.
A közbeszerzési eljárással kapcsolatos konzultációs kérdéseket a közbeszerzési tanácsadó
fogadja. A beérkezett kérdésekre a közbeszerzési tanácsadó elkészíti a válaszokat, melyeket a
Konzorcium vezetője általi elfogadást követően, a törvényes határidőben meg kell küldeni
valamennyi ajánlattevőnek.
Az eljárás lefolytatása során szükséges eseti döntéseket a Konzorcium pályázathoz
kapcsolódó közbeszerzési eljárások lefolytatására megbízott szervezet (Martfű Város
Önkormányzat) képviselője, Dr. Papp Antal dönt.
Az ajánlattételi határidő lejártakor a beérkezett ajánlatokat a Kbt. rendelkezéseinek
megfelelően kerül felbontásra.
IV. AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA
A beérkezett ajánlatokat a közbeszerzési tanácsadó vizsgálja át formai és tartalmi
szempontból egyaránt. Megállapításairól írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít a
Bíráló Bizottság és a Konzorcium képviselői részére. A szakvéleménynek tartalmaznia kell
annak megállapítását, hogy mely ajánlatok érvényesek és melyek érvénytelenek. Tartalmaznia
kell továbbá az érvényes ajánlatoknak a választott bírálati szempont szerinti értékelését és
javaslatot az eljárás nyertes ajánlattevőjére.
Az ajánlatok elbírálását a Bíráló Bizottság, az írásbeli szakvélemény alapján végzi el. A
Bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyhez csatolni kell a Bizottság tagjainak
indokolással ellátott véleményét is tartalmazó bírálati lapjait. A Bizottság döntési javaslatot
fogalmaz meg az eljárást lezáró döntést meghozó Konzorcium képviselői részére.
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V. DÖNTÉS AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL, SZERZŐDÉSKÖTÉS
A közbeszerzési eljárást lezáró döntést a Bíráló Bizottság javaslata alapján a
Konzorcium képviselői a Kbt. 27. § (5) bekezdése szerint név szerinti szavazással hozza
meg.
Az eljárás eredményét a törvényes határidőben az írásos összegezés megküldésével kell
kihirdetni, az összegezés megküldése a közbeszerzési tanácsadó feladata.
A közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőivel szerződést kell kötni, melyeket az ajánlatkérő
részéről, az érintett Konzorcium képviselője írja alá. A szerződés előkészítésében a
közbeszerzési tanácsadó közreműködik.
VI. DOKUMENTÁLÁS
A közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó valamennyi eljárási cselekményt írásban kell
dokumentálni. Az eljárási cselekmények dokumentálása a közbeszerzési tanácsadó feladata. A
szerződéskötést követően a közbeszerzési tanácsadó teljesítési dokumentációt köteles
összeállítani, mely tartalmazza valamennyi az eljárás során keletkezett irat eredeti példányát,
illetve másolatát. A teljesítési dokumentációt a közbeszerzési tanácsadó a projekt
közbeszerzési utóellenőrzésének lezárását követően köteles átadni a Konzorcium vezető
részére.
A közbeszerzési eljárások iratait a Konzorcium vezető iratkezelési szabályait betartva egy
helyen kell tárolni és a közbeszerzési eljárás lezárását követően öt évig meg kell őrizni.
VII. BELSŐ ELLENŐRZÉS
A közbeszerzési eljárások ellenőrzését a Konzorcium vezető éves belső ellenőrzési tervének
összeállításánál figyelembe kell venni.
Jelen felelősségi rendet a Konzorcium képviselői fogadták el.
Kelt: __________________________

_________________________________
Dr. Papp Antal
polgármester
Martfű Város Önkormányzata

_________________________________
Alapi József
polgármester
Szászberek Községi Önkormányzat

_________________________________
Jánosi József
polgármester
Zagyvarékas Község Önkormányzata

_________________________________
Szöllősi József
polgármester
Szajol Községi Önkormányzata

_________________________________
Lovász Tibor
polgármester
Kőtelek Községi Önkormányzata
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ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI - TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT
Alulírott ___________________________ (név)
az EFOP-1.5.2-16-2017-00040 azonosító számú, „Közösségépítés, felzárkóztatást
ösztönző térségi műhelymunka” című projekt megvalósítása tárgyában lefolytatásra kerülő
közbeszerzési eljárásban résztvevőként nyilatkozom, hogy az eljárás kapcsán személyemmel
kapcsolatosan a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 25. §-ban foglaltak
szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn. Egyben kötelezettséget vállalok arra, hogy az eljárás
előkészítése és lefolytatása során előálló összeférhetetlenséget haladéktalanul bejelentem.
Nyilatkozom, hogy a Kbt. hivatkozott szabályozásait, melyek a következők:
25. § (1) Az ajánlatkérő köteles minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében,
hogy elkerülje az összeférhetetlenséget és a verseny tisztaságának sérelmét eredményező
helyzetek kialakulását.
(2) Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az
ajánlatkérő nevében olyan személy vagy szervezet - ide értve a közbeszerzési szolgáltatót,
valamint az általa foglalkoztatottakat is -, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos
gyakorlására bármely okból, így különösen gazdasági vagy más érdek vagy az eljárásban részt
vevő gazdasági szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem képes.
(3) Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre
jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként
a) az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe
bevont személy vagy szervezet,
b) az a szervezet, amelynek
ba) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját,
bb) tulajdonosát,
bc) a ba)-bb) pont szerinti személy közös háztartásban élő hozzátartozóját az ajánlatkérő
az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevonta,
ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti.
(4) A (3) bekezdésben foglaltak mellett - a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével
- összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként,
alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként
a) a köztársasági elnök,
b) az Országgyűlés elnöke, alelnöke,
c) a Kormány tagja,
d) a Kúria elnöke, az Országos Bírósági Hivatal elnöke,
e) a legfőbb ügyész,
f) az Alkotmánybíróság elnöke,
g) az Állami Számvevőszék elnöke,
h) a Közbeszerzési Hatóság, az Egyenlő Bánásmód Hatóság, a Gazdasági Versenyhivatal,
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Nemzeti Választási Iroda, a
Központi Statisztikai Hivatal, az Országos Atomenergia Hivatal, a Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatala, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és
Innovációs Hivatal, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatal vezetője, vagy
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i) a Magyar Nemzeti Bank elnöke
j)-m)
tulajdonában, vagy az a)-i) pont szerinti személlyel közös háztartásban élő hozzátartozója
tulajdonában álló szervezet.
(5) Az ajánlatkérő köteles felhívni az eljárás előkészítésébe bevont személy vagy szervezet
figyelmét arra, ha a (3) - (4) bekezdés alapján - különösen az általa megszerzett többletinformációkra tekintettel - a közbeszerzési eljárásban történő részvétele összeférhetetlenséget
eredményezne.
(6) Az ajánlatkérő nevében eljáró és az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak
előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet írásban köteles
nyilatkozni arról, hogy vele szemben fennáll-e az e § szerinti összeférhetetlenség.
(7) A (3) bekezdés alkalmazásában nem eredményezi a verseny tisztaságának sérelmét és nem
összeférhetetlen az olyan személy (szervezet) részvétele az eljárásban,
a) akitől, illetve amelytől az ajánlatkérő az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet-,
piacfelmérés, illetve a közbeszerzés becsült értékének felmérése érdekében a közbeszerzés
megkezdése időpontjának megjelölése nélkül, kizárólag a felmérés érdekében szükséges
adatokat közölve kért tájékoztatást,
b) aki, illetve amely az ajánlatkérő által folytatott előzetes piaci konzultációban [28. § (4)
bekezdés] vett részt,
c) akitől, illetve amelytől az ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény (pályázat)
benyújtásához szükséges árajánlatot kapott,
feltéve, hogy az a), b) vagy a c) pont alkalmazása kapcsán az ajánlatkérő nem közölt vele a
közbeszerzési eljárás során az összes ajánlattevő vagy részvételre jelentkező részére
rendelkezésre bocsátott adatok körét meghaladó információt.
(8) Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az eljárásból e § alapján csak akkor zárható ki,
ha közbeszerzési eljárásban részt vevő gazdasági szereplők esélyegyenlősége más módon nem
biztosítható. A kizárást megelőzően az ajánlatkérő - hiánypótlás vagy felvilágosítás kérés
útján - köteles biztosítani annak lehetőségét, hogy az érintett gazdasági szereplő bizonyítsa,
hogy a közbeszerzési eljárás előkészítésében való részvétele az esélyegyenlőséget és a
verseny tisztaságát nem sérti, vagy az összeférhetetlenségi helyzetet más módon elhárítsa. Az
összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében a gazdasági szereplő által tett intézkedéseket
az ajánlatkérő köteles az ajánlatok (részvételi jelentkezések) elbírálásáról szóló összegezésben
ismertetni.
megismertem és tudomásul vettem.
Nyilatkozom továbbá, hogy a tárgyban lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárásban
résztvevőként az eljárás előkészítése és lefolytatása során tudomásomra jutott információkat,
adatokat és tényeket titkosan kezelem, azokat megőrzöm, harmadik fél felé nem továbbítom.
Kelt: __________________, 2018. ____________ hó ____ nap

_______________________________
aláírás
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