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81l2tl7. (XI.l6.) szfmrfr uralkod6 tagi
HATAROZAT
g Bv. Holding vrillalatcsoport egvs6ges beszerz6si *lapelvei16l 6s

eljir6srcndjdrfll

A Bv. Hoiding eiismert vrillalatcsoport tagjai altal 2015. februdr 26. napj{n megk<itott Uralmi
Szerzfld€s (a tovabbiakban: Uraimi Szerzodes) 4.3. es 8. pontjaiban foglaltak alapjiin a Bv.
Hofding Korlatolt Felelossegri Trirsasdg (szdkhelyl 1064 Budapest, R6zsa u' 75-79,,
cegjegyzdkszdm; Cg. 0l-09-200937) - mint Uralkod6 Tag kepviseletdben kiadom az allbbi
vdllalatcsoporti

szab6l'tzatot:

I.
t.l"

Szabfllzat e6lja

Jelen szabrilyzat c€lja: hogy meghalfirozzt a beszerzdsek vonatkoziisdban Bv. Holding

toviibbiakban: Bv. Holding) tagjai (az egyes Tinas;igok
tov6bbiakban: Tdrsas6g/ok), rittal ervdnyesitendo ktizds alapelveket, eljrirrisi szabilyokat,

elismert vallalatcsoport

(a

el6k6szit€s€nek" lefolytatdsiinak, belso ellenorzdsdnek felelossdgi rendjet, az ajAnlatkdro
int szervezetek felelossegi ktiret
neveben eljriro, iltet6leg az eljariisba bevont szemdlyek,
6s a beszerz€si eljd'rris dokumentdklsi rendj€t '- kiaiakitsdk, illetve a meglevd beszeuesi

val

eljdrrisrendjriket jelen szabdlyzatban foglaltak alapjan feli,ilvizsgdljri{<.

1.2,

Jelen szabiilyzat rendelkezdsei ana irinyulnak, hogy a Trlrsasigok beszerzdsi elj6r6sai
sordn a szdmviteli, penziigyi 6s egyeb jogszab6lyok, a belso vilialatcsoporti szabilyzatok ide
r,onatkoz6 eloirasai drv6nyesliljenek, a beszerzesek a tisztesseges verseny kovetelmdny€nek
me

gfel elj enek, ritlithatdak es e ll en orizhettiek I egyenek'

tI.

Szabilyzat hatill'a
elismert viillalatcsopoft val ennyl
beszerzesere, szolgiiltatis megrendel6s€re, tovribbd

II"l. A szab6lyzat hatAlya kiterjed a Bv. Holding

tagjtira, valamint a Tdrsasilgok minden
epitesi beruhiiziisaira (a tovdbbiakban: beszezes), amelyek vonatkoz6s6ban az egyes Tarsasdg
rirajrinlatkdrokent j6r el, vagy a beszez€si elj6r6s lebonyolitoja,

11.2. A Szabflyzat trirgyi

hat6lya nem trrjed ki:

a) az elet- illetve balesetveszdly elhdrit6sa, rendkiviili eserndny valamint a
vagyonvedelem erdek€ben sziiksdgessd vdl6 haladdktalan intizkeddst igenylo
beszez6sekre;

b) a

c)

tiimeges bevindorlds okozta vdlsdghelyzettel dsszeftiggo intezkeddsekhEz
kapcsoiddobeszerzes e;
a vedelem teren alapveto biztonsrigi drdeket drinto, kifejezetten katonai.
rendvedelnri, rendeszeti celokra s t dru$i beszerzesere. illetoleg szolg;iltatdsok
megrendelesere;

d) a Bv. Holding tagjai eg ds kdz<itti beszerzdseire;
e) a hat6srigi dijas" hatds6gi 6ras tenn6kek 6s szolg6ltatisok beszen-,bsere;
i) hatrilycs keretszerzciddsbol tclrtdno lehivassal megvalosuld besz esekre;
g) a tulajdonosi joggyakorld riltal kiizpontilag lefolytatott beszerz6sekre;
h) olyan alkatr€szek, eszkdzok beszerzesere, arnelyek kizdr6lag az adott gydrt6t6l
vagy szakszerviztol szerezhetdk be, ki.il6nosen, ha ezekbeszerzdserc a fogvatartotti
fo gl alkoztat6s fol yamato s b i ztosit6sa erd ekeben keriil sor;
i) v6llalatcsoporti szabdlyzatban rneghatdrozott konzorciumi szerzoddsek keretdben a
konzorci um i partner fel d irdnyulo beszerzes ekre,
j) a kormdnyzati kommunikdcios beszerz€sekre,
arnely beszerzesi eljrirdsok eseteben a Tdrsasrignak a vonatkoz6 jogszab6lyok alapjrin kell
elj6rnia.

I1.3.

Jelen szab:ilyzat szemelyi hat6lya kiterjed a Bv. Holding elismert vdllalatcsoport
valamennyi tagjiira, valarnint az adatt beszerz€si eljdrrist lefolytat6 Trirsasilg neveben eljrir6 6s
az eljirAsba bevont szemilyekre €s szervezetekre egyarfnt.

!1,4. A piiyinati

timogatdsbol megvalosuld beszeaesek esoten az elj6riis sordn a jelen
szabdlyzatban foglaltakon ful a projektutmutatoban foglaltakat is figyelembe kell venni. Ha a
piiyi.z;ali tdmogatris a kOzbeszerzesekrol sz6l6 2015. dvi CXLilI. ldrveny (a tovrlbbiakban:
Kbt.) 5.$ (2) bekezdese alapjin val6sul meg, 6gy a Kbt. rendelkezesei alapjdn kell a
Tirsasdgnak eljiimia.

III.

a)

Bccsiilt irtdk:

a

Ertelmezd rendelkezdsek

beszerzesi eijrirds megkezdisekor 6ltal6ban kin6lt, illetve kert,

mindenkor hat6lyos kozbeszerzesi torvdny rendelkez6seit kell alkalmazni.
b) Beszerzds: mindazon nliszaki-sz ai es gazdasdgi feladatok, folyamatok cisszess6ge
- kezdve az igdny meghatiirozdsdt6l, a piackutatrislol, a pilyaztatristol az anyagi javak es
szolgSitatd:sok mennyisegi es rninosegi dtveteleig -, melyek a foly atos 6s zavartalan
mtikrideshez szi.ikseges anyag- ds eszkozelhitdst illetve szoigdltatrisok biztositrlsrit jelenti.

Beszerzdsi

elj s: a Tdrsasign6l,

kiel egit€se cdljdbd I j

mint rirajrinlatker0nel felmeri,ilo beszerzesi

igeny

elen szab rilyzat szeri nt I efol ytatott elj Ards"

c)

Beszcrzdsi eljardsba bevant szcwily illene szentezet: a beszerzdsi el"jdr{sba bevont
olyan kiilsosz.erndly vagy szervezet (pl.: szakdrl6, tandesad6), aki, iiletve amely a Tiirsas;ig,
mint A,rajAniatkerti erdekdben fejt ki tevrtkenyseget.
eseddkessegekor az igazolt penziigyr fedezet rendelkezdsre iili.

e)

t

rens: a Tdrsasdg beszerzesi feladatainak elklt6s6val megbizott szem6ly,
akinek kijelbl6sdt, feiadatkordt a Trirsasiigok sajrit beszerzfsi szab6lyzataikban rdszletesen
meghatirozz6k.
0 Bes'zer:6 szervezeti rig'rnegtrratrirozott 6ruk 6s sz<llgAltatasok beszerzds€re a
Tdrsasrig belso szabiilyzat6ban felsorolt vagy egyedileg kijelolt szeruezeti egyseg.
g) ITenntarlhat6sdgi szenpont: a fenntarthatosrigi szempontok drvdnyesiildser6l sz6lo
kormiinyrendeletben meghatiirozott sz€mpont, fgy ktilqinrisen &z eroforrds- 6s
energiahatdkonysdg, a dematerializiici6, az {iveghdzhatdrsir grizkibocsitds cs<ikkent€s,
valarnint az adott termdk/szolgfltatiis eletcikiusa sor{Ln a lehetri legkisebb kdmyezeti
hatdssal 6s terhel€ssel jdr6 megolddsok szempontjai.
h) Gnzdalkodo szente;el; a polgdri perrendtartdsrol szol6 tdrv6ny szerinti gazdrilkod6
szewezet.
i) Igeny: a Ti,rsasdg valamely szervezeti egysdgenek feladatkore ell6t6srira vonatkoz6
sziiks€glet,
Beszerzdsi

men nyisegkeretet tartalmaz.

k)

grendelds: a beszerzendo aru, eszktiz vagy szolgiltatis pontos paramdtereit,
leszillitdsinak reszletes felteteleit es ellenert€k€t tartalmazo, a SziHito r€szdre kiadott
olyan irdsos dokumenturn, amelyben a T6rsasdg kcjtelezettseget vAllal a megrendel6s
szerint lesziillitott termek irvetelere 6s az ellenertek megfizetesere
l) Ren viili cseminy: a T6rsas6g mftktiddset, tevdkenyseginek biztonsAgdt
veszelyeztetd, iileh,e emberre vonatkoz6 veszdllyel, vagy drtalommal fenyegetd olyan
vilratlan esemdny, amely ktjvetkezmdnyeinek felszrimolisa halaszt6st nem trir,
,

iiszaki I eirds) meghatdrozdsaert fe I e los szeme iy.
Szuknwi vezelii: a Tirsas6g 6ltal inditott rirajfurlatkeris eldkdszitdse so a beszerzes
elokeszfteseert - a Tiirsasag Ugyvezetrije riltal kijelolt - a szerziidds t6'rgya szerint ilietdkes
sz ai vezeto.
speci fi kdc ioj iin ak (m

n)

irajanlattetelhez sz0ksdges dokumenticio/riraj6nlatkdres tartalmaz,
meghathrozz6k a

besze

p)

es

amelyek

nd6 termdk illetve szolgdltatas jellernzciit.

Szalli.t6: az a jogt szemely illewe term€szetes szemdly, ame!y, illews aki termek vagy
yulo, a Trirsasrigndl felmeriild igeny kieldgitese celjibdl, a
szolgiiltatds biztositdsdra
Tiirsasiiggal visszterhes szerzod€st kot, vagy amely, iiletve aki reszdre a '{'Arsa*ig
mesrendel6t bocs6t ki,

i

q) S:er=

s; k6t vagy tobb fdl krjlcsonos es egybehangzo,joghatiis kivdltisiira irdnyulo
akaratnyilvrinitiisa, rn el y bf r6i iton kiken yszeri theto.

IV.

Beszcrcdsi elj6rris sor$n drvsnyesftendd alapelvek

IV,l. Beszerzdsi eljrirAsban a Tiirsasdg, mint drajdnlatkdni (a tovdbbiakban: Arajiinlatkerci)
k<jteles biztositani a szrillfto,

mint 6rajrinlattevo (a tolfbbiakban: Arajdnlattevrl) pedig ktiteles

tiszteletben tartani a verseny tisztas6g6t 6s nyilvtinossdg6t.

lV.z. A Tirsasagnak Arajrinlatkerrikent az eljrirris egdsze alaft azonos brinasmodot 6s
eselyegyenkiseget kell biztositani az rirajiinlatkdresben resztvevo Arajdntattevok szdmdra.

IV"3. A jelen szab6llzatban biztositott jogokat
6sszhangban,
teljesfteni,

IV.4. A

a

6s kritelezettsdgeket azok rendeltet€sevel
j6hiszemriseg kdvetelmdnydnek megfeleloen kell gyakorolni, illetve

beszerzesi elidriisnak iitldthatonak, minden mozzanataba dokumentdltnak kell

lennie.

IV.s. A Trirsasrignak a tdrsasigi
elvdt szem ekiit tartva kell

eli

vagyon felhasznilisakor a hatdkony es feleltis gazddlkodds

ia.

1V.6. A

beszerz€s csak olyan m6don bonthatd reszekre, amely nem eredmdnyczi jelen
szabiilyzatban foglaltak megkeriil eset.

lV.7. A beszerz6s megvalositdsa sordn trirekedni
szempontok

fi

kell a komyezetvedelmi es fenntarthat6srigi

gyelembevdteldre.

lV.8. A beszerzdsi eljrir6sban biztositani kell az iizleti titkok, illetve a szem€lyes adatok
jogszab6lyban ekiirt kezeldsenek ervdnyesiteset.

V.

dsszcfdrhctetlens€g

l.

A Tdrsasrignak beszenesi elj6rdsrendjet irgy kell kialakitania, hogy a beszerzesei sor6n
az akibbi risszef€rhetetl ens6gre vo natkoz6 szabril yok drvdnyesiilj enek.
V.l.l. Osszefdrhetetlen es nem vehel rdszt a beszerzes elok€sz(tes€ben es
lebonyolitdsdban az Arajinlatkerri nevdben olyan szemdly, illetve szervezet, aki,
V.

ktiliinosen gazdas6gi 6rdek vagy az eljArdsban rdszt vev6 gazdasdgi szerepldvel
fennrillo miis kiizos erdek miatt nem kdpes.
Osszefrrhetetlen es nem vehet r€szt a beszerzdsi eljirasban Arajinianevokent,
alvillalkozbkdnt vagy a beszerzdsi eljAr;isba bevont szemelyk€nt, illetve szervezetkdnt

V.1.2.

illetve

az a szernely, illetve szervezet, akinek,
elynek kozremrikddese az eliArdsban
a verseny tisztesdgdxak serelmet eredmdnyezheti.

V.l-3. Az adoft beszerzdsi eljirds elokeszftdse, az ajinlarteteli felhivds, yagy
6rajrinlatk6res elk€szitdse so , illetve a beszerzdsi eljriras m6s seakas zitbar.t az
Arajdnlatkdro nev6ben nem jdrhat el, illetoleg az elj sba nem vonhat6 be a beszerzds
t6rgyiival kapcsolatos gazdasAgi ter'€kenysdget vigzd gazddlkodd szervezet
(tovdbbiakban: erdekelt gazddlkodd szewezel), illetoleg az olyan szernely vagy
szervezet, aki, illetoleg amely:

a)
b)
c)
d)

az drdekelt gazddlkodo szervezettel munkaviszonyban vagy munkav|gzesre
ir6nyul6 egydb jogviszonyban dll,
az erdekelt gazdrilkodo szervezet vezetci-tisztsegviselo.je vagy fetiigyelo
bizottsdganak tagia,
az erdekelt gazddlkodo szervezetben tulajdoni rdszesedissel rendelkezik,
az a)-c) pont szerinti szemeiy hazzittartozlja.
14"

A

raj;tn trf kdrd ncvr6ben

el.i

r{

16 szemdlyc

k

megh at6 roz6s a

Vl,l, A Trirsasdg beszerzesei vonatkozrisdban, zz anlatk€ro nev6ben drjntdshozataira
jogosult szem6ly(eke)t a beszends tdrgya es/vagy drt€kdrrek figyelembev€teldvel megosztva
a
TArsas6g belsri beszerzesi szabdlyzat6ban meg ketl hatdrozni.
VI.2.

A Tdrsasdg 6ltal indilott drajanlatk6rds el6kdszftese soriln a beszerztjs elcikdszit6sd€rt a Tdr"sasiig tigyvezetrije riltal kijekilt - a szerzddds tdrgya szerint illetekes szakmai vezeto (a
tovdbbiakban: Szakmai vezetci), r,alamint a beszerzds v6grehajtds6ert - az ArajAnlatkero
iigyvezetcije, vagy a Sza ai vezeto riltal kijeldlt - a beszerzds tebonyolit6sdval megbizott
szem€ly (a tovabbiakban: Beszerzesi referens) a felElos,

VtI.
VII'l'

A beszerz6s lebonyolitrlsriban resztvev6 szemdlyek feleldss6ge

A Tdrsasiig belsci beszerzisi szabdlyzatAnak az aldbbi feladatkorrel tartalmaznia kell

a

beszerz es I ebonyo I itiisAban resztvevri szemdlyek fel el 6ssegdt.

VII.l.l

.
a)
b)
c)

d)
e)

A

Sz

ai vezet6 feladata krll6n6sen, hogy:

dcint a beszeszes elokeszitese sor6n

val

ennyi operativ kerddsben,
felel az arajanlatk6rdshez sziikseges sza ai specifikrici6 elkeszitdsddn es a
szakntai d rintesekdrt,
kijel<ili a Trirsasrig, minl Ajzurlatk€rd rdszerll az el6keszft6 trirgyalrtsokon
res ev6 szemdly(eke)t, vezeti a tdrgyal6sokat,
dtint a beszerzesi eljrir6sba bevont szerndly, illetve szervezet sziiksdgessigdrc5l,
ha a beszerzds soriin trirgyahis tartrisrira k I sor, gondoskodik a trlrgyalisokon
el h an gzott ak j eg yzdkrj nyvbe fo g al iis ii ro l.
N

VILl.2.

A Beszerzesi referens feladata kiilonosen, hogy
a) iisszesiti a beszerzisi igenyeket, megtervezi

a

mennyisdgeit a telj esitesi hatarid o k fi gyelembevete ldv el,

beszerzendrj t€telek

b) piackutat:ist ds elorninos(tdst vdgez a beszrillft6k es a vd!lalkozok tekinteteben.
c) megillapida a beszerzes besstilt dftgket,
d) kivilasztja a beszerzdsi eljirds sorin alkalmazand6 elj srendet,

e) elkisziti az hrajinlatk6reshez sztikseges egyeb dokumentdci6t,
{) gondoskodik az drajAnlatok bek6rdsdr6l,
g) a

gazdas|gi szakteriilettel egyi.ittmiikcidve folyamatosan vizsg{ilja, hogy

beszerzesek penzii

h)

i)
j)

fedezete

b

iztositott-e,

elokesziti a szerz6ddstervezetet, illetve megrendelds tervezetdt, majd aliir6sra
felterj eszti sz arrajogosult vezetcinek,
a szerzoddskdt€st megel6z<ien a szerzoddses partner cdgellenorzeset
kezdemenyezi, ennyiben a beszerz€s erteke a nettd 5 millio Forintot eleri
vagy meghaladja,
szakmai vezet6 irrinydsftdsa mellett rendszeresen ellenrirzi a teljesitdsek
szerz6 dess ze rii

k)

gl

a

gonrtoskodik

se

get.

a

beszerz€sekkel kapcsolatos adminisztriici6s feladatok

el[:itdsarol,

l)

a Tiirsasdg

iigyvezettijet, ha feladatkiirebe tartoz6
rnunkdjanak vegz6se sor6n szabdlytalansigot vagy a Tarsasig beszercesei
azonnal t6j6koztatja

vonatkozasdban cilszen!t lensdget tapasztal.

VIIL

A szerzdd6skiifcs

ds a szerzdd6sszegis esct6n

kiivetendti elj:irisrend

VIII.1. A Trlrsasiig a rdszdre legeldnydsebb rirajiinlatot ad6 Ara.ldnlattevrivel kdthet szerzrldest.
Amennyiben a nyertes Arajinlattev<i visszal€p, akkor a Tdrsasdg krjvetkezri legkedveztibb
Arajdnlattevtiveljogosult megkcitni a szezriddst, A szerz6d6s megkotdsekor figyelemmel kell
lenni arra, hogy a beszezesi eljdrris ilyertese, illetve a nyertes hely6be l6po Arajrlnlanevo
drajrinlatit a szerzddes megkcitesekor is fennt a-e m6g vagy sem.

A

ds iebonyolilisa a Beszerz6si referens feladata. A
ha a beszerzesi eljfriis erteke a netto 5 millid Forintot eleri
vagy meghaiadja a beszerz6si eljdrdsban nyertes Arajd.nlattev6 c6gellenrirzeset a
mindenkor hatdlyos kozjogi szewezetszabd'lyoz6 eszktjzben leirtak szerint kezdemdnyezni
VIIL2.

szerz<iddskOtds eltik€szitese

szerzodes elokeszitdse sor6n

*

kell.

VIII.3, A T6rsasrig ktitelezettsege tovribbii, hogy a neft6 100 millio Forintot eler6 vagy azt
nreghalad6 beszerzesek fejezetijovahagydsrit kezdemdnyezze, a mindenkor hatityos el6frrisok
alapjan.

VIII.4, Visszterhes szerzciddskotds eset€n a Beszerzdsi referens meg a szerz6deskotds el6tt
gondoskodik az Aj6nlanevo ritliithatos6gi nflatkozat:inak beszerzes€rol. A dqjnt6shozatalhoz
az Araj6nlattevdktol email irdrin bekert, 6s dltaluk email ritjdn rnegkuld<itt d.rajrinlat eset6n az
elektronikusan vagy ritjdn megkiildott 6tldthat6sdgi nyilatkozat is elfogadhato.

VllI-5. Amennyiben a T6rsas6g riltal rnegkdtesre ker0lo szerzridds az Uralmi Szerzricl€s vagy
Bv. Holding villalatcsoport szabiilyzatdban foglaltak szerint annak tirgya vagy drteke alapjrin
az Uralkodo Tag eltizetes jdvahagyrlsrihoz kdtiitt, ugy a szerztidds aldirdsa eltitt a Tirsasdg
iigyvezettije kriteles a szerzoddst a viillalalcsoporti szab6lyozoban foglaltak szerint az
U ra I k od

6 tag iigyvezetese rdszdre

Vlll,6. A Tilrsasiig olyan

el cizetes j

6vdh agyris cdlj rib6 I fel terj eszreni.

jogi szemdliyel, aki, illetve amely
min6siil ritl6that6 szervezetnek, nem kdthet drvinyesen visszterhes szerz6ddst, illetve
termeszetes szem€llyel vagy

nem
nern

telj esithet kifi zet€st.

VIII.7. A Trirsasiig a cdgellenorztsen meg nern felelt Arajrinlattevovel nem ktithet szerz6ddst,
illetve a mdr megkotcin szerzddest - kozos megegyezds alapjdn a szerzodds megkotdsdnek
idcipontjiira vissz enoleges hatiillyal - koteles felbontani. Ugyanez a szabilly vonatkozik az
uralkodd tag illtal j6vd nem hagyott szezriddsekre is.

Vlil,8" A rnegrendelds es szezodds kizir6lag ir6sban tdrtenhet. Nem szliksdges elozetesen
inisbeli kbtelezettsegv6llal6s az oiyan kifizetdsek teljesit€s€hez, elyek:

a) ertdke nem €ri el a nett6 500.000 forintot,
b) eseldben a Tiirsasag tigl.vezetoje v^Ey iiltala meghatalmazott
^z

az

szemely engeddlyezi

a

Beszerzdsi referensnek a boiti keszpenzes, bankk6rtyis v6srirldst, vagy dtutal6sos

fizetdst,

c)

a fizetdsi szdml4krSl a sz6mlavezeto riltal leemelt dij, juttatds, a

vrillalt kritelezetts6g

d

ktilftjldi pinzertekben

lyamvesztesdge.

Vlll.9. A Tarsasrig kepviseletdben a szerzodds cdgszeni aliiirdsiira kizdrolag az i)gyvezetd
igazgat6 jogosult, kivdve, ha az adott szerzodes al6(riisfua az erintett szervezeti egyseg
vezetoj e rdszdre az ugyv ezeto i gazgatd iriisban meghatalmazist adott,

A

szerzodis teljesit€s€vel, mddositdsdval, megszi,intetds€vel kapcsolatos
feltetele kre vonatkoz6 elo rrisokra a Po g iri Trirvenykdnyvni I sz6ld 2013. €vi V, tcirveny (a
VIII.IO.

f

I

tovdbbiakban: Ftk.) rendelkezeseit kell alkalmazni.

b

A

fefek a szerzodeseket tartalmuk szerint ktjteles teljesiteni. A szerzodes
elyik fel rdszdnii tcirteno megszegdse, amely serti a mAsik felnek a szerzridessel

vllt.1

]_

kapcsolatos jogait, szankciot von maga ut6n.

VIIL I l. l, A szerz6desszeges esetei ktilcinrisen:
a) kritelezettik6sedelem,
b) jogosuiti kesedelem,

c)
d)
e)

hib6s teljesites,
a teljesitds meghiirsulisa (lehetetleniiiese),
a teljesit6s megtagadasa.

VIII.I2,

Szerzdddsszesds dszleldse esetdn a

vill. r3.

A

Sza

ai vezeto vegy a Beszerzdsi relbrens
kdteles azt a Tilrsasiig tlgyvezetcljenek haladektalanul irrisban iElezni. tovrlbbri a sziikseces
intezkeddseket megenni,
megktitcitt szerzodisekrol a T6rsasdg a mindenkor hatd,lyos jogszabdlyi
eldfrasok alapj6'n adatot szolgtitat a K<izponti Infonnatikai Beszerz€si Rendszer, a Kozponti

Att i

Beruhazisi Ellendrzesi Rendszer, illerve mas jogszabillyok vagy

kcizjogi

szewezetszab6ly'az6 eszkdzcjk eltal eloirt nyilvdntartdsi rendszerek r€sz6re.

IX.

Beszerzisek nyilvr{ntartisa, a beszerz6si dokumentumok meg6ru6s6nek rendje

IX.l.

A Tiirsasignak besze si eljarris rendjet belso szabilyzatdban, tigy kell kiatakitania,
hogy az irajinlatkerds ftjdn megval6sitott beszerzfsek eseten az egyes beszerzesekrol
keszitett dokument6cidnak tartalmaznia kell az itrajinlalk€rdseket, az arajhnlatker6snek
nregfelelden beerkezett val ennyi rira.jiinlatot, azok kidrtdkeldset, 'az ritlithat6s:igi
nyilatkozatot, a nettd 5 millio Forintot eldro vagy azt meghalado beszerzdsek esetdben az
Alkotmanryedehni Hivatal cegellencirzesenek eredminyet, tovdbbri ha indokolt volt *- a Bv.
Holding Kft. mint Uralkod6 Tag hat6rozatii. a szerzodesktitds jovdhagydsdr6i.

1X.2. A Beszerzdsi

ref,erens, vagy a Tdrsasig sajiit beszeruesi szabdlyzatiban meghatrirozott

szem6ly beszerz6senkdnt k<iteles eiektronikusan vagy papin alapon nyilvdntartani az
aliibbiakat:

a)
b)
c)
d)
e)
0
g)

drajinlatk6res 6s az annak megkiildeset igazolo dokumentum,
rirajdnlat(ok),

biralati 6s ddntesi jegyz6ktinyv / binilati lap,
tiirgyalas tartrisa esetdn a t yal6sr6l kdsztilt jegyz6kdnyv,
feljegyzes a besze si eljarris eredmdnytelensig€rol,
megrendeles ds/r,agy szerzodds,

teljesitesigazolds vagy a teljesitdst igazolo dokumentum, amely dokumentflhat6
sz la melldkletek6nt is.

a

IX.3. A

T6rsasdg belso beszerzdsi szabAlyzat6ban elo kell irnia, hogy a beszerzesi eljriras
elokdszitdsdvel, lefoll.tatiisdval 6s a szerz6des teljesitdsdvel kapesolatban keletkezett risszes

iratot a minosit6si idejiik lej:irtdig, de legalibb a szerzrides teljesitesetril, jogeros befejezdsetol
szdmitott cit evig meg kell rjrizni. T ogatdsb6l megvalositott beszerzesek eseteben a
dokumentumok kezel€se tekintet€ben a pitlyir-ati ritmutato/tiirnogatdsi szerzideslt ogatoi
okirat eltiiriisa az irdnyad6.

x.

Zfr6

rendelkez6sek

Jelen szabdlyzat alapjhn "' annak hatrilyba ldpesetol szdmitotl 45 napon beltil * a
Tiirsasdgok kdtelesek feliilvizsgdlni sajdt beszerz6si szabiilyzafukat es abban a sziiksdges
m6dosit6sokat 6tvezetni, vagy ha mdg n rendelkeznek beszerzdsi szabilyzattal, rigy a jelen
szab6lyzatnak megfele[6en sajAt beszendsi eljrirAsrendjiikre kcitelesek azt megalkotni.

X.l.

X.2. A

TArsas:igok belsci beszerzesi szab6lyzatrinak tartalm ia kell a szabillyzat
aktualiz6l6s6drt 6s a szrikseses rn6dosftiisok ekikeszitiseert felelos vezet<i szem6lyt.

X.3.

Jelen szab6lyzat el6fr6saitol sajrit beszerzdsi szabiilyzatuk kialakft6sakor a Trirsasdgok
kiztirdlag olyan irdnyba t6rhetnek el, mely vdltozds jelen szabAlyzatban foglalt vrillalatcsoporti
beszerzesi alapelvekn6l szigorubb kdvetelm6nyeket tfmaszt az adott Tr{rsasiig, ds annak
beszerz€si eljdrasainak ekikeszitdseben, lebonyolitasaban risztvev6k szimiira,

X.4, Jelen szabilyzat annak kiadris6nak napjrit k6vettj naptol visszavondsig hatrilyos.

Budapest, 2017. november 16.
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