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1. Preambulum

A BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság (székhelye: 
Kecskemét, Izsáki út 13., adószáma: 10734702-2-03), mint víziközmű-szolgáltató (továbbiakban 
BÁCSVÍZ Zrt.) a beszerzéseit Vksztv. 45.-46. § -nak, valamint a Kbt. 6. § -nak figyelembe 
vételével folytatja le.

Jelen beszerzési szabályzat (továbbiakban Szabályzat) meghatározza a  BÁCSVÍZ Zrt.-t, mint 
beszerzőt/ajánlatkérőt terhelő kötelezettségeket, az anyagi és eljárási szabályok teljesítésének 
módját, valamint a beszerzési/közbeszerzési eljárás megindításával és lefolytatásával 
kapcsolatos tevékenységek részletes szabályait.

Meghatározza továbbá a  BÁCSVÍZ Zrt.-nek a 2011. évi CCIX. törvényben (továbbiakban: 
Vksztv.), és annak végrehajtási rendeleteiben foglalt kötelezettségeiből eredő eljárásrendet, 
valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényből eredő kötelezettségeket.

Jelen szabályzat célja a  BÁCSVÍZ Zrt. árajánlatkéréseinek, a beérkezett ajánlatok értékelésének 
és a nyertes ajánlattevő kiválasztási folyamatának, azaz az ellátási lánchoz kapcsolódó 
feladatoknak az egységes, átlátható szabályozása annak érdekében, hogy a BÁCSVÍZ Zrt. 
számára a legmegfelelőbb ajánlat alapján történjen a beszerzés, mely feleljen meg jogszabályi 
környezetnek, továbbá a társaság által meghatározott valamennyi beszerzési követelménynek. 
A BÁCSVÍZ Zrt. költséghatékony működése érdekében a számára összességében és hosszú 
távon legkedvezőbb beszerzéseket kell preferálni.

 
2. Alkalmazandó fő jogszabályok

a) a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.);
b) a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.);
c) nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.);
d) a Magyarország mindenkori éves központi költségvetéséről szóló törvény (jelenleg a 

2012. évi CCIV. törvény) – (Ktgvtv.);
e) a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 

289/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet;
f) a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek vég-

rehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (Vhr.);
g) az építési beruházások közbeszerzési eljárás során készítendő dokumentációjának tar-

talmáról szóló 215/2010. (VII.09.) Korm. rendelet;
h) az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 

23.) Korm. rendelet;
i) A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzété-

telének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az 
éves statisztikai összegezésről szóló 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet a közbeszerzési 
eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint 
az elektronikus árlejtés alkalmazásáról szóló 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet;

j) az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 1.) Korm. rendelet

3. Értelmező rendelkezések

Beszerzés: Beszerzés alatt értjük mindazon műszaki és gazdasági feladatok, folyamatok ösz-
szességét - kezdve a szükséglet meghatározástól, piackutatástól, pályáztatástól az anyagi javak 
és szolgáltatások mennyiségi és minőségi átvételéig -, amelyek a folyamatos és zavarmentes 
működéshez szükséges anyag- és eszközellátást, szolgáltatások biztosítását jelentik.
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Havária: Olyan természeti csapás vagy emberi tevékenység okozta hirtelen esemény (robba-
nás, közúti baleset stb.), mely a lakosságot és a környezetet veszélyeztető szükségállapot kiala-
kulását eredményezi. Víziközmű-rendszerek esetén kifejezetten ilyenek a jelentősnek minősülő 
csőtörés, a vízbázist előre nem látható módon veszélyeztető áradás, a vízbázis mérgeződésének 
lehetősége stb. 

 
4. Szabályzat hatálya

a) Alanyi hatály: A Szabályzat a beszerzésekben részt vevő, a BÁCSVÍZ Zrt. alkalma-
zásában lévő személyi állományra, valamint a beszerzési bizottságokban részt vevő tu-
lajdonost képviselő, ellátásért felelős által delegált, és külső szakértői munkatársakra is 
vonatkozik.

b) Időbeli hatály: A Szabályzat a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal jó-
váhagyásának időpontjától hatályos. A Szabályzat visszavonásig érvényes. 

c) Tárgyi hatály: A Szabályzat vonatkozik valamennyi, a beszerzések tekintetében a 
Vksztv. 45.-46. §-a által megfogalmazott eljárásokra, és az Nvtv. által meghatározottak 
szerint átvett egyes vagyonelemek kezelésére.

5. Beszerzési alapelvek

A BÁCSVÍZ Zrt. nem egységes szerkezetű Beszerzési szabályzatot készít a Kbt., illetve a 
Vksztv. előírásainak történő megfelelés érdekében.
A folyamat egyéb részét, illetve a részletes, operatív jellegű szabályokat leíró belső dokumen-
tumok az alábbiak:
A Vksztv. 1. § (1) bekezdése és a Kbt. 2. §-ban meghatározott alapelveken túlmenően a 
BÁCSVÍZ Zrt. jelen Szabályzatban a következő, beszerzéssel kapcsolatos alapelveket 
határozza meg:

A BÁCSVÍZ Zrt.
a) a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések esetén is alkalmazni kívánja nyilvánosság 

és ellenőrizhetőség elvét.
b) a beszerzései tekintetében mindig vizsgálja a keretszerződések és rendelkezésre állási 

lehetőséget a havária és egyéb azonnali intézkedést igénylő helyzetek jogszerű és azon-
nali kezelése érdekében.

c) fokozottabb felügyeleti és közreműködési lehetőséget kíván biztosítani a Tulajdonosok 
és az Ellátásért felelősök részére a beszerzések végrehajtása során.

Témakör BÁCSVÍZ Zrt. belső szabályozása

közbeszerzés Közbeszerzési szabályzat

szállítók kiválasztása
szállítók kiválasztásáról szóló 45/2005 sz.

elnök-vezérigazgatói utasítás

szerződéskezelés Szerződések kezelése c. szabályzat
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6. Beszerzési értékhatárok

A BÁCSVÍZ Zrt. a közbeszerzéseit a mindenkori Ktgvtv.-ben a közszolgáltatók részére meg-
határozott értékhatárok szerint folytatja le. A közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések esetén 
a BÁCSVÍZ Zrt. az alábbi, saját értékhatárokat határozza meg:
Alacsony beszerzési értékű tételeknél inkább törekedni kell a nagyobb mennyiségű, a közbe-
szerzési (ld. 7. pont) vagy kiemelt beszerzési (ld. 8.1.1 szakasz) eljárással történő beszerzés 
végrehajtására, és abból raktárkészlet képzésére, vagy egy folyamatos ellátási- / keretszerződés 
megkötésére.

A BÁCSVÍZ Zrt. a Kbt. 23. § (1) bekezdése alapján központosított közbeszerzésre nem köte-
lezett.
 
 
7. Közbeszerzések végrehajtásával kapcsolatos részletes szabályok

A BÁCSVÍZ Zrt. alapesetben mindig a Kbt.-ben foglalt eljárási szabályok szerint jár el, az 
annak XIV. Fejezetében foglalt eltérések és a 289/2011. (XII. 22.) Korm. rendeletben meghatá-
rozott részletszabályok figyelembe vételével.

A BÁCSVÍZ Zrt. által a közbeszerzések lefolytatása során alkalmazni kívánt alapelvek a kö-
vetkezők:

a) A dokumentumok mintáit és azok kezelését, megőrzését, a bíráló bizottsággal kapcsola-
tos információkat, az ellátásért felelős részére lebonyolítandó eljárásokkal kapcsolatos 
speciális elveket a Közbeszerzési szabályzat tartalmazza.

b) Az ajánlati határidők tekintetében a BÁCSVÍZ Zrt. törekszik a megalapozott terve-
zésre, és az azon alapuló eljárások – jogorvoslatot is figyelembe vevő – lefolytatási 
idejének megfelelő becslésére, és az e szerinti kiírásra. Gyorsított eljárásra lehetőség 
szerint csak olyan ellátási vészhelyzet esetén kerít sort, amelyet meglévő szerződései / 
keretszerződései terhére nem tud megoldani.

c) A BÁCSVÍZ Zrt. eljárásaiban folyamatosan vizsgálja az elektronikus árlejtés szélesebb 
körű alkalmazásának lehetőségét.
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8. Közbeszerzés alá nem eső beszerzések részletszabályai

A BÁCSVÍZ Zrt. a közszolgáltatásokkal kapcsolatos fokozott átláthatósági követelményeknek 
és az erre irányuló fogyasztói elvárásoknak eleget téve a közbeszerzési értékhatár alatti 
beszerzéseit az alábbiak szerint szabályozza.

8.1 Ajánlatkérések tartalmi elemei és számossága

Az ajánlatkérések tartalmi elemeit a szállítók kiválasztásáról rendelkező, 45/2005 sz. elnök-
vezérigazgatói utasítás rögzíti.

A bírálati szempontok és az alkalmassági feltételek meghatározásakor a BÁCSVÍZ Zrt. 
a legalacsonyabb ajánlati áron és a környezetvédelmi szempontokon túl kiemelten veszi 
figyelembe az ellátás biztonságát szolgáló, a BÁCSVÍZ Zrt. és a víziközmű-szektor tapasztalatai 
alapján meghatározott műszaki követelményeket is.

A legmegfelelőbb helyről történő beszerzés érdekében a BÁCSVÍZ Zrt. a lehetséges ajánlatte-
vők számát érintően az alábbi elveket határozza meg:

* Ha a felmerült igény (áru, szolgáltatás) teljesítését csak egy szállító tudja teljesíteni (szerző-
désben szereplő kizárólagosság, műszaki specifikusság, homogén rendszer fenntartásából ere-
dő okból stb.), vagy kutatás-fejlesztési célzatú tevékenység végzése érdekében történik, akkor 
indoklással kiegészített írásbeli kérelem alapján az elnök-vezérigazgató adhat engedélyt a több 
szállítóval folytatandó versenyeztetéstől való eltekintésre.
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8.1.1 Kiemelt beszerzési modell

A 6. pontban „kiemelt beszerzés”-ként megjelölt esetek tekintetében a BÁCSVÍZ Zrt. az 
alábbiak szerint jár el:

- A beszerzés tárgyához kapcsolódóan felkutatja az azt teljesíteni képes természetes és 
jogi személyeket (továbbiakban ajánlattevők), és hivatalos úton írásban lehetőség sze-
rint minimum 4 ajánlattevőtől (vagy ha ennél kevesebbet talál a piacon, akkor valameny-
nyi felkutatott vállalkozástól) árajánlatot kér be a szállítók kiválasztásáról rendelkező, 
45/2005 sz. elnök-vezérigazgatói utasításban rögzített előzetes véleményeztetést és az 
adott beszerzésben döntő projektmenedzser - elnök-vezérigazgató általi - kijelölését kö-
vetően.

- Az ajánlatra történő felkérés történhet postai úton, fax útján, illetve a központi e-mail 
címen keresztül is.

- Az ajánlattevőkre vonatkozó feltételeket az adott beszerzéshez igazodottan szükséges 
meghatározni.

- Az ajánlati dokumentációért, illetve az ajánlat benyújtásáért nem javasolt ellenérték 
meghatározása.

- Az ajánlatokat lezárt borítékban kell bekérni (a szállítók kiválasztásáról szóló, 45/2005 
sz. elnök-vezérigazgatói utasítás részletszabályozásai alapján) és azt a bontásra 
kitűzött időpontig nem szabad felbontani. Az ajánlatok felbontásánál biztosítani kell a 
nyilvánosság alapelvének érvényesülését.

- A BÁCSVÍZ Zrt. - törvényi tiltás hiányában - fenntartja magának a jogot, hogy az aján-
lattevőkkel a beszerzési eljárás bármely szakaszában tárgyaljon a beszerzés mennyisé-
géről, értékéről, a feltételeket érdemben megváltoztassa, alternatív ajánlatokat kérjen 
be, vagy bármely más olyan dologban egyeztessen valamennyi ajánlattevővel, amely a 
BÁCSVÍZ Zrt. érdekeinek érvényesülését jobban szolgálja. E tárgyalásokra - a verseny 
tisztaságának biztosítása érdekében - minden, a projektmenedzser által kijelölt érvényes 
ajánlattevőt meg kell hívni a tárgyalás formájának megjelölésével.

- A kiemelt beszerzési eljárást lezáró döntést követően javasolt részletes írásos szerződés 
megkötése a nyertes ajánlattevővel.

- A kiemelt beszerzési eljárás során a határidőket ajánlott úgy megállapítani, hogy az biz-
tosítsa az érdemi ajánlattétel lehetőségét, a megalapozott döntés meghozatalához szük-
séges elbírálási határidőket, és a teljesítési határidő elegendő időt nyújtson a szakmai 
feladatteljesítésre.

- A kiemelt beszerzési eljárás lefolytatásának valamennyi dokumentumát minimum 3 
évig kell megőrizni, melyért az ügyintéző a felelős.

8.1.2 Normál beszerzési modell

A 6. pontban „normál beszerzés”-ként megjelölt esetek tekintetében az alábbiak szerint javasolt 
eljárni:

- A beszerzés tárgyát illetően piackutatást végez, melynek során igénybe veheti a besze-
rezni kívánt termék / szolgáltatás nyilvánosan közzétett fellelhetőségeit, árait, szállítási 
feltételeit. Ezek különösen: a lehetséges ajánlattevők hivatalos honlapjai, árkatalógusai, 
médiában közzétett hirdetései, előzetes tájékoztató jellegű árajánlatai, előző beszerzé-
sek ajánlatai. Ezt követően ügyintézőnek legalább 3 érvényes ajánlatot szükséges bekér-
nie (az árajánlat elektronikus úton is bekérhető).

- A fentiekből a legkedvezőbb feltételekkel rendelkező árajánlatokat – közülük az ösz-
szességében 3 legkedvezőbb ajánlatot (amennyiben érkezett be ennyi ajánlat) – össze-
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hasonlítja.
- Az ajánlatok értékelését követően a döntést az ügyvezetés szakterületileg illetékes tagja 

hozza meg. Ezt követően anyag és eszköz beszerzés esetén az alkalmazott ügyviteli 
rendszer segítésével történik a megrendelés, míg szolgáltatás igénybevétel esetén szer-
ződés kötés szükséges.

- A normál beszerzési eljárás során a határidőket ajánlott úgy megállapítani, hogy az biz-
tosítsa az érdemi ajánlattétel lehetőségét, és a teljesítési határidő elegendő időt nyújtson 
a szakmai feladatteljesítésre.

- A kiválasztás folyamatát, a letöltött tájékoztatókat és valamennyi árajánlatot a beszerzé-
si eljárás mellékleteként (kinyomtatva vagy elektronikus úton) ajánlott megőrizni lega-
lább a szerződés teljesülését követő 1 évig a szakterületi felelős által.

 

8.1.3 Egyszerűsített beszerzési modell

A 6. pontban „egyszerűsített beszerzés”-ként megjelölt esetek tekintetében a BÁCSVÍZ Zrt. a 
8.1.2 szakaszban leírtak szerint jár el az alábbi könnyítéssel:

- A beszerzés tárgyát illetőleg legalább 2 ajánlatot kell bekérni, továbbá az összességében 
legalább 2 legkedvezőbb ajánlat összehasonlítása szükséges.

 
8.1.4 Eljárásmentes (önálló) beszerzési modell

A 200 ezer Forintot el nem érő beszerzések tekintetében - azok csekély értékére tekintettel - az 
adminisztrációs költségek beszerzési árhoz mért aránytalan mértéke miatt nem ajánlott külön 
eljárás lefolytatása.

Ezen esetekben törekedni kell arra, hogy a beszerzés a felhasználás helyszínéhez közel, 
vagy ingyenes kiszállítással történjen, minimalizálva a rá fordítandó munkaidőt, szállítási és 
adminisztratív költségeket. Az eljárásmentes beszerzéshez szerződés kötése nem előírás.

 
8.2 Ajánlatok értékelése, döntéshozatal

A beérkezett ajánlatokat az ajánlatkérésben előre közölt elvárások, igények, értékelési 
szempontok alapján kell értékelni a szállítók kiválasztásáról rendelkező 45/2005 sz. elnök-
vezérigazgatói utasítás szerint, mely nem nyilvános.    

Az eljárásban részt vevő ajánlattevőket az értékelés eredményéről írásban kell értesíteni.  

 
9. Havária-helyzetben alkalmazandó eltérések

A BÁCSVÍZ Zrt. a havária-helyzetre vonatkozóan az alábbi belső szabályozási eltéréseket al-
kalmazza a fentiekben meghatározott általános szabályokhoz képest:
Rendkívüli esemény bekövetkezte esetén – az ellátás folyamatosságának fenntartása érdekében 
– elsősorban a szerződött partnerektől történő beszerzéseket kell preferálni. 
Ennek hiányában - a BÁCSVÍZ Zrt. által alkalmazott ügyviteli rendszerben történő utólagos 
dokumentálással a szállítók kiválasztásáról rendelkező 45/2005 sz. elnök-vezérigazgatói uta-
sítás szerint - a várható beszerzési érték ismerete alapján az alábbiak szerint történhet meg a 
szükséges beszerzés: 
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10. Egyes beszerzési eljárások alkalmazására vonatkozó illetékességek

a) A BÁCSVÍZ Zrt. a beszerzési és közbeszerzési eljárások vonatkozásában az alábbi 
illetékességeket határozza meg:

A beszerzési eljárások eredményének felülvizsgálatára és az abban történő döntésre minden 
esetben a beszerzést elrendelő és/vagy jóváhagyó személy jogosult.

b) Az uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű, illetve az európai uniós forrásból 
megvalósuló közbeszerzések esetén a BÁCSVÍZ Zrt. a Közbeszerzési Hatóság által veze-
tett névjegyzékben szereplő hivatalos közbeszerzési tanácsadót vesz igénybe az eljárást 
lefolytatóként, illetve saját lefolytatás esetén ellenjegyzőként. Ilyen esetben a közbeszerzési 
tanácsadó felelős az európai uniós jogrend alkalmazásáért, az uniós előírások maradéktalan 
teljesüléséért, és a vonatkozó nyilvántartási / jelentési / beszámolási kötelezettségek teljesí-
téséért. A költségeket a BÁCSVÍZ Zrt. alapesetben a támogatás terhére folyósítja, amennyi-
ben ez nem lehetséges, úgy saját forrásból téríti meg a közbeszerzési tanácsadó felé.

c) A Kbt. 9. § k. bekezdésében szabályozott „in house” beszerzésekkel kapcsolatosan, a köz-
beszerzés alóli mentesüléskor az elnök-vezérigazgató megvizsgálja a beszerzésben érintett 

Beszerzési modell Illetékesség

Víziközmű-szolgáltatást érintő közbeszerzési
eljárás

kizárólagosan az elnök-vezérigazgató
jóváhagyásával indítható.

8,0 millió forint és a közbeszerzési
értékhatárok közti eljáráskiemelt beszerzési

az elnök-vezérigazgató által kijelölt, ügyvezetés
szakterületileg illetékes tagjának jóváhagyásával
indítható el.

1,0 millió és 8,0 millió forint közötti normál
beszerzési eljárást

ügyvezetés szakterületileg illetékes tagja
folytathat le.

200 ezer és 1,0 millió forint közötti
egyszerűsített beszerzési eljárás esetén

osztályvezetők vagy ügyvezetés szakterületileg
illetékes tagja dönt.

200 ezer forint alatti eljárásmentes, önálló
beszerzés lefolytatására

valamennyi utalványozási jogosultsággal
rendelkező egységvezető jogosult.
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szervezet tényleges mentesülését, szükség esetén jogi szakértőt vagy közbeszerzési hatósá-
got is bevon ennek elbírálásába.
A Szabályzat jóváhagyásra történő előterjesztésekor a  BÁCSVÍZ Zrt.-vel és a Tulajdonossal 
„in house” kapcsolatban álló, mind a Kbt. 118. § (1) - (5) bekezdésében, mind a Vksztv. 16. 
§ (6) bekezdésében foglalt jogszabályi kritériumokat teljesítő cég nincs.

d) Az elnök-vezérigazgató a felmerülő beszerzésenként egyedileg dönt a Kbt. és a Vksztv. 
vonatkozó rendelkezéseiben foglalt, a beszerzésekre vonatkozó egyéb mentességek alkal-
mazásáról, illetve az attól való eltekintésről, szükség esetén jogi szakvélemény kikérésével.

e) A kiszervezett tevékenységekkel kapcsolatosan a BÁCSVÍZ Zrt. az alábbiakat veszi figye-
lembe:
•	 A kiszervezett tevékenységekre vonatkozóan a BÁCSVÍZ Zrt. a Vhr. szerinti tartalmú 

nyilvántartást vezet. A nyilvántartás mellékletét képzik a vonatkozó szerződések, illetve 
MEKH engedélyek másolatai. 

•	 A kiszervezett tevékenységekre vonatkozó korlátok betartásáért az elnök-vezérigazgató 
és a szolgáltatási vezérigazgató helyettes egyetemlegesen felel.

11. Szerződések javasolt tartalmi elemei

Valamennyi, jelen szabályzat alapján lefolytatott beszerzési eljárás szerződésének előkészítését, 
BÁCSVÍZ Zrt.-n belüli véleményeztetését, jóváhagyását, aláírattatását, nyilvántartásba vételét, 
-kezelését, esetleges módosítását a BÁCSVÍZ Zrt. Szerződések kezelése c. belső szabályzatában 
meghatározottak szerint kell végrehajtani.

 
12. Beszerzési terv összeállítása

A BÁCSVÍZ Zrt. Beszerzési tervet készít minden évben, melyhez az alábbi dokumentumokat 
veszi figyelembe:

-	 Üzleti terv,
-	 Gördülő fejlesztési terv,
-	 Beruházási és felújítási terv,
-	 Karbantartási terv. 

A Beszerzési terv elkészítése során a beszerzési és készletgazdálkodási osztályvezető köte-
les a mindenkori jogszabályi határidők figyelembe vételével összegyűjteni és felülvizsgálni 
a beszerzési és közbeszerzési igényeket. Az igények felülvizsgálatakor - figyelemmel a Kbt. 
18. § (2) bekezdésében foglaltakra (egybeszámítási szabályok, becsült érték meghatározása) 
- szétválasztja a közbeszerzési értékhatárt meghaladó és azt el nem érő igényeket, és annak 
alapján tárgyévre vonatkozó tervet készít minden év február 15-ig, melyet a BÁCSVÍZ Zrt. 
Igazgatósága hagy jóvá.
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A beszerzési terv két részre oszlik, melyből:
I. az első részben a BÁCSVÍZ Zrt. szerepelteti a közbeszerzési értékhatár feletti beszer-

zéseit a mindenkori Kbt.-ben foglalt szabályok alapján. Ezek megjelentetéséről, Közbe-
szerzési Hatóságnak való megküldéséről a BÁCSVÍZ Zrt. gondoskodik.

II. a második részben a BÁCSVÍZ Zrt. szerepelteti a jelen szabályzat szerinti kiemelt 
(értékhatár jav.) beszerzéseit, amelyet csak a MEKH-nek küld meg, azt nyilvánosan 
megjelentetni nem köteles.

Fentieken túlmenően a beszerzési tervnek célszerű tartalmaznia:
•	 a beszerzéssel érintett víziközmű-rendszerek és / vagy települések megnevezését (ha 

egyértelműen hozzárendelhető);
•	 a beszerzés forrását, ha a forrás felhasználása célhoz kötött (EU forrás, címzett- vagy 

céltámogatás);
•	 az ellátásért felelős részére lefolytatott (átvett) közbeszerzés tényét;
•	 a közbeszerzés kapcsolatát a gördülő fejlesztési tervvel, pontosan behivatkozva a meg-

valósított pont megnevezését és végrehajtott tartalmát (2014. évtől kezdve).



13 / 16

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

13. Egyéb rendelkezések

A BÁCSVÍZ Zrt. a beszerzéseivel kapcsolatosan az alábbi szabályokat alkalmazza még:

- A Vksztv. 67. § (1) bekezdése szerinti víziközműves kapcsolódó szolgáltatás beszerzé-
sével kapcsolatosan jelen beszerzési szabályok nem alkalmazandóak, ott a mindenkori 
vonatkozó miniszteri rendelet határozza meg az átvételi árakkal kapcsolatos előírásokat.

- Az MNV Zrt.-től, illetve önkormányzatoktól vagyonkezelésre átvett építmények / esz-
közök átvétele jelen Szabályzat szerint nem minősül beszerzésnek.

- Az összeférhetetlenség tekintetében a kiemelt beszerzési eljárásai esetén 
a BÁCSVÍZ Zrt. az 1. sz. melléklet szerinti szabályokat alkalmazza. 

14. Átmeneti rendelkezések

Jelen Szabályzat által kötelezően közzétenni előírt tartalom a BÁCSVÍZ Zrt. honlapján, 
a www.bacsviz.hu-n található.

 
15. Záró rendelkezések

Jelen Szabályzat a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal jóváhagyását követően 
lép hatályba. A Szabályzatot BÁCSVÍZ Zrt. a honlapján elérhetővé teszi.

 
16. Mellékletek

1. sz. melléklet: Titoktartási és összeférhetetlenségi szabályok - 1 oldal
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1. sz. melléklet: Titoktartási és összeférhetetlenségi szabályok

1. A  beszerzési eljárás előkészítésében, az ajánlatkérés elkészítésében, illetve az ajánlatok 
elbírálásában nem vehet részt az a személy, aki vagy amely 

a) maga az Ajánlattevő, 
b) az Ajánlattevő tagja, vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagja, könyv-

vizsgálója, vagy cégvezetője, illetve az Ajánlattevővel munkaviszonyban, vagy 
olyan egyéb jogviszonyban áll, amelynek folytán az Ajánlattevő eredményessé-
gében érdekelt, 

c) fentiek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont), továbbá
d) Kbt. 24.§ szerinti összeférhetetlenség áll fenn. 

2. Fenti szabályt kell alkalmazni akkor is, ha a beszerzési eljárás lebonyolításába bevont bár-
mely résztvevőtől nem várható el az ügy elfogulatlan megítélése. 

3. A beszerzési eljárás lefolytatásába bevont személy haladéktalanul köteles bejelenteni az 
ügyvezetés szakterületileg felelős tagjának (projektmenedzsernek), ha vele szemben bár-
mely összeférhetetlenségi ok fennáll. 

4. Az eljárásban részt vevő személyek (előkészítésben, értékelésben stb.) kötelesek az e 
minőségükben tudomásukra jutott információkat titokban tartani, azokat csak az eljárás 
lebonyolítása, az ajánlatok elbírálása céljára használhatják fel. 

5. Az értékelők és az eljárásban résztvevő minden további személy köteles titoktartási és ösz-
szeférhetetlenségi nyilatkozatot tenni. 






