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Bírálóbizottság
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ELJÁRÁSHOZ

"Csípőszúnyog-gyérítés kivitelezése
biológiai és kémiai módszerrel 20192022 évekre"
FELADAT ÉS FELELŐSSÉGI KÖR

Felhívások és dokumentációk előkészítése
V égrehajtja az ajánlatok bírálatát, értékelését.
Végrehajtja a Kbt. 71-72. §-a szerinti bírálati cselekményeket.
Írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít a Döntéshozó
részére az ajánlattevő kizárására, az ajánlatok érvényessé vagy
érvénytelenné nyilvánítására, a nyertes ajánlattevő - vagy
amennyiben releváns a nyertes követő második legkedvezőbb
érvényes ajánlattevő - kihirdetésére.
FELELŐSÖK NEVE

FELADAT ÉS FELELŐSSÉGI KÖR
Az eljárás előkészítése során:
Javaslatot tesz a gazdasági és

Sárközi Árpád

pénzügyi alkalmassági
követelményekre.
Meghatározza a fizetési feltételeket.
Pályázati elszámolás esetén
meghatározza az elszámolást lehetővé

Pénzügyi szakértelem

tevő feltételeke.
Közreműködés a szerződéstervezet
pénzügyi tartalmat érintő
rendelkezéseinek
megfogalmazásában.
Ellenőrzi a közbeszerzési
dokumentumok gazdasági, pénzügyi
előírásainak (pl. ártáblázat), valamint
gazdasági, pénzügyi jogszabályi
előírásoknak való megfelelőségét.
A kiegészítő tájékoztatás esetén
megválaszolja a pénzügyi kérdéseket.
stb.

Az ajánlatok (jelentkezések) bírálata
során:
Ellenőrzi az ajánlatoknak az előírt
gazdasági, pénzügyi alkalmassági
feltételeknek való megfelelését.
Ellenőrzi az ajánlatokban lévő
számítási műveleteket, végrehajtja a
számítási hiba javítását, valamint
végrehajtja az aránytalanul alacsony
árra vonatkozó vizsgálatot,
közreműködik a Kbt. 72. §-a szerinti
eljárási cselekmények
végrehajtásában.
A döntési javaslat előterjesztése
előtt jelzi a fedezet hiányát.
Gazdasági, pénzügyi szempontból
döntési javaslatot készít az
ajánlatokról (pl. fizetési,
elszámolási, pénzügyi ütemezési
feltételeknek való megfelelőség).
stb.
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FELADAT ÉS FELELŐSSÉGI KÖR
Az eljárás előkészítése során:
Az adott közbeszerzés becsült értékének meghatározása
figyelemmel a Kbt. 19. § (3) bekezdésére és 28. § (2)

SáringerKenyeres Tamás
Közbeszerzés
tárgya szerinti
(szakmai)
szakértelem

bekezdésére.
Összeállít ja a műszaki leírást.
Javaslatot tesz a műszaki és szakmai, valamint a szakmai
tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági
feItételekre.
Javaslatot tesz az értékelési szempontrendszerre.
Közreműködés a szerződéstervezet műszaki tartalmat
érintő rendelkezéseinek megfogalmazásában.
Ellenőrzi a közbeszerzési dokumentumok műszaki,
szakmai előírásainak megfelelőségét.
A kiegészítő tájékoztatás esetén megválaszolja a műszaki,
szakmai kérdéseket. stb.

Az ajánlatok (jelentkezések) bírálata során:
Ellenőrzi az ajánlatoknak az előírt műszaki, szakmai
alkalmassági feltételeknek való megfelelését.
Ellenőrzi a szakmai aján lat keretében bekért
dokumentumok meglétét, valamint azok tartalmát,
írásbeli javaslatot készít az ajánlatok műszaki
elbírálásával (pl. érvényességéveI, hiánypótlásával,
nem egyértelmű tartalmának tisztázásával,
felvilágosítás kéréssel, indokoláskérés
szükségességéveI) kapcsolatosan a Döntéshozónak.
Műszaki szakmai szempontból végrehajtja az
aránytalanul alacsony árra és egyéb irreális vállalásra
vonatkozó vizsgálatot, közreműködik a Kbt. 72. §-a
szerinti eljárási cselekmények végrehajtásában.
Műszaki szakmai szempontból döntési javaslatot
készít az ajánlatokról (pl. műszaki jellegű bírálati
részszempont). stb.
Az eljárás előkészítése során:

Dr. Zolnai
Krisztina

Meghatározza az adott közbeszerzésre vonatkozó
eljárásrendet a közbeszerzés becsült értékének
figyelembevételével.
Tanácsadás és javaslattétel a bizottság részére az
alkalmazásra kerülő eljárásfajta kiválasztása kapcsán.
Összeállít ja a közbeszerzési dokumentumok,
szerződéstervezet közbeszerzési-szakmai és jogi részét.
A kiegészítő tájékoztatás esetén megválaszolja a
közbeszerzési, jogi kérdéseket.

Közbeszerzési,
jogi szakértelem

Folyamatos közbeszerzési tanácsadás biztosítása az
eljárás alatt, különösen a kizáró okok, az alkalmassági
feltételek és az értékelési szempontrendszer, valamint a
bírálati folyamat kialakítása kapcsán.
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóként
eleget tesz a 14/2016. (V. 25.) MvM rendeletben
foglaltaknak.
A Megbízási szerződés szerinti feladatok ellátása.
stb.
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I Az ajánlatok

(jelentkezések) bírálata során:
~A bírálóbizottság munkáját és a bírálati cselekményeket
I írásban dokumentálja.
ir Folyamatos közbeszerzési tanácsadás biztosítása az
eljárás alatt.
Ellenőrzi az ajánlatoknak az előírt közbeszerzési
I követehnényeknek való megfelelését.
Közbeszerzési szempontból döntési javaslatot készít az
i ajánlatokról.
~A Megbízási szerződés szerinti feladatok ellátása.
~ Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóként
lelegettesz a 14/2016. (V 25.) MvM rendeletben
I
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I döntést hoz.
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Budapest, 2019. január 1.
I

Döntéshozó
Balassa Balázs
Balatoni Szövetség Elnöke
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