SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
31/2013. (IX.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 2013. évi
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:
1. § A Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 16.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„16. § (1) A közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések (e szakasz alkalmazásában a továbbiakban: beszerzések) közül a nettó 1 mFt-ot meg nem haladó értékű beszerzések előkészítése során a beszerzés tárgyáról és annak áráról tájékozódni kell, a legkedvezőbb ajánlattevőtől árajánlatot kell bekérni.
(2) A nettó 1 mFt-ot meghaladó, de a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések esetében
legalább három árajánlat bekérése szükséges a legjobb ajánlattevő kiválasztásához. A legjobb
ajánlattevő kiválasztásához az Önkormányzat honlapján, vagy legalább egy helyi újságban
ajánlattételi felhívás is közzé tehető.
(3) Nem terjednek ki a beszerzések 16. § szerinti szabályai
a) a rendkívüli, előre nem tervezhető havária esetek okozta károk elhárítása érdekében
szükségessé váló, azonnali beszerzésekre,
b) a beszerzésre, ha annak nyilvánosan közzétett, bárki által igénybe vehető és kivételesen
kedvező feltételei csak rövid ideig állnak fenn, és az ellenszolgáltatás a piaci árakhoz
képest lényegesen alacsonyabb, továbbá e kedvező feltételek igénybevétele az adott értékhatár szerinti eljárás alkalmazása esetén meghiúsulna,
c) műalkotások, vagy olyan egyedi termékek és szolgáltatások beszerzésére, amelyeket az
Önkormányzat előzőleg megkötött szerződésében szerzett be és egy új beszerzés esetén
a kapcsolódó műszaki kritériumok, szerviz, tartalék alkatrészellátás, pótlás, vagy a városkép megőrzésének szempontjai nem lennének megfelelően biztosíthatók.
(4) Az ajánlati felhívás tartalmát úgy kell meghatározni, hogy annak alapján az ajánlattevők megfelelő ajánlatot tehessenek és a szabályszerűen, határidőben benyújtott ajánlatok összehasonlíthatók legyenek. Az ajánlattételi határidőt minden esetben úgy kell meghatározni, hogy a
szerződés tárgyára, a benyújtandó ajánlat összetettségére, valamint az ajánlattevők által benyújtandó dokumentumok körére tekintettel elegendő idő álljon rendelkezésre az ajánlat öszszeállításához és benyújtásához.
(5) Az ajánlatok értékelése során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok megfelelnek-e az ajánlati felhívásban, amennyiben készült, a dokumentációban, és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
(6) A nettó 5 mFt-ot meghaladó értékű szerződés megkötéséhez az ajánlattevők alkalmasságát
vizsgálni kell. Az alkalmasság vizsgálata a tevékenységi körök meglétére, a rendezett munkaügyi kapcsolatokra, köztartozás mentességre terjed ki, és az elérhető elektronikus, hatósági, és
közhiteles nyilvántartások felhasználásával történik.”
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
dr. Matus-Borók Dóra
jegyző nevében:
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aljegyző

Szabó József
polgármester

2

ZÁRADÉK
Szigetszentmiklós Város Képviselő-testülete ezen rendeletét 2013. szeptember 25. napján megtartott
ülésén alkotta, 2013. szeptember 26. napján kihirdetésre került.

dr. Matus-Borók Dóra
jegyző nevében:

dr. Keszericze Bernadett
aljegyző

