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R6szv6nytf rsasfg 6s Tagvriltalatai
B eszerz6si Szab irlv zata
I. Bevezet6s
A Debreceni Vagyonkezelo Zilrtkrjnien Mrikod6

R6szv6nyt6rsas6g (tov6bbiakban: Dy hrt.)
6s Tagv6llalatai beruhhzSsai 6s egy6b beszerzlsel egysoges el6k6szit6se, lebonyolitdsa, a
kiad6sok 6sszeriisit6se, a forr6sok felhasznSlilsSnak ftlirthatos|,ga 6s ellen6rizhet6s6ge,
valamint a beszerulsek sor6n a verseny tisztasilghnak biztosit6sa 6rdek6b en a Dy Zrt.
lgazgatosilga az althbi szab|lyzatot fogadta el.

II. Hat6lya
Kiterjed a DV hrt. es Tagv|Ilalatainak a DV Zrt.Igazgatosilgfnak elnoke, vagy lgazgatoshga
hatdskor6be tartozo beszerz6si folyamataira 6s dont6seire. E szabillyzatban foglaltak
alkalmazilsltol a DY Zrt. eset6ben el lehet tekinteni azoknSl a beszerulsekn6l, unelyek az
Igazgatosilg elnoke hat6skor6be tartoznak, melyek tekintet6ben a dont6st az Elnok,
- az
Igazgat6s6g Ugyrendj6ben foglalt lehet6s6ggel 6lve - ir6sbeli nyilatkozatilval (Elnoki
utasitisban) a DV Zrt. munkaszervezetlhez delegdlta.

A

kozbeszerz6sekr6l sz6l6 tcjrv6ny hatllya al| tartozo beszerz6sekte az e Szabillyzatban
meghathtozott versenyelj5r6s (V-VI. fejezet) hatillya nem terjed ki, a kozbeszerz6sekn6l a
Tagvilllalatok saj6t kozbeszerzdsi szab\lyzafuk alapj6n j6mak el, mely elj6r6s sor6n be kell
tartant aKozbeszerz6sekr6l sz6l6, tribbsz6r m6dositott 20ll.6vi CVil. t6rv6nyt (Kbt.), 6s a
jelen Szab6lyzat ,,rY. Altal6nos szab6lyok" cimi fejezet6ben foglaltakat is.

III. Fogalmak
Beszerz6s

A DV Zrt.

6s Tagvlllalatai 6,ltal meghozott dont6sek nyom6n megval6sul6 beruh6zfsok,
felrijit6sok, rekonstrukci6k valamint eszkozok, anyagok, 6flrk 6s szolgdltat6sok ig6nybev6tele
piaci szerepl6kt6l.
Beszerz6si kiilts6g, beszerz6si 6r

A sz6mvitelr6l sz6l6 2000. 6vi C. szhmitv.-ben meghatfrozottak szerint.

IV. Altalfnos szabilyok
A DV zrt. lgaz

gat6 s Sg 6nak d<int6si

komp etenc i6j6b a tarro znak az alfhbi ak:
az lgazgat6s6g elnoke dont6si kompetenciqilt meghalad6 b6rmilyen tipusir

beszerzls,

a tagu 6,llalati 6s az lgazgat6 s6g elnoke dont6si kompetenc ial6b a tartoz6, de
egyedi esetekben az Igazgat6sdg 6ltaI el6zetesen magirttoz vont beszerzdsi
ddnt6s.

J

Az

6rt61<hat5rok, d6nt6si jogosults6gok

6s elj6r6sok ilbrdzoltts6t jelen szabillyzat l.-es

sz.

mell 6kl ete tartalmazza.
Altal6nos szabilly az,hogy atagvilllalatbonyolit6s6b anv€gzettversenyeztet6s eset6n

aBir6l6

Bizoltsilgba

d<int6si

a DV Zrt. Igazgatoshgfuak vagy Igazgatoshg elnok6nek a

kompetenciilnak megfelel6en - jelol6se alapjhn a DV hrt. reszercl a Tulajdonos k6pviselet6t
biztositani kell.
A 2011 6vi CCIX szhmf vizikozmi-szolgfltathsr6l s2616 t6rv6ny 6s az 5812013.(IL27.)
Kotm" rendeletnek megfelel6en a Debreceni Yizmi Zrt. Sltal lebonyolitott beszerzlsi
pfilyhzatainll a Bir6l6 Bizotts6gba a beszerzdssel 6rintett ell6t5s6rt felel6s (6nkorm6nyzat)
k6pviseldj6t is meghivja. Amennyiben tobb ell6t6s6rt felel6st is 6rint a beszerzls, akkor a
legnagyobb lakos sz6mmal rendelkez6 dnkormfunyzatot jelolik ki k6pvisel5k6nt.
Szint6n Sltal6nos szabillyklntkell alkalmazni,hogy amikor jelenszabillyzatalaplanaDY ZrI.
egy adott Tagv|llalatlal kapcsolatban bonyolit b6rmilyen versenyeztet6ses beszerulst, aBiril.6
Bizotts6gba az lintettTagvillalat,vagy le6nyv6llalat k6pviselet6t biztositani kell.

AltalSnos szabilly tovilbbl, hogy indokolt esetben b6rmely bizotts6gba az osszeilllittsra
jogosult szerv vagy szem6ly kiilso szakert6t is bevonhat.
A tagvSllalati d<int6si kompetenciilbataftoz6, de azlgazgat6silg6ltal elozetesen magfltozvont
beszerz6sek, valamint a v6llalatcsoport vagy r6szcsoport szrttibeszerz6sek indit6sa aDY Zrt.
Igazgat6sSgtnak engeddly6hez kotott, bonyolit6sSt a DV Zr1. vdgzi, a megfelell ellarils
szab|lyai szerint.

A DV Zrt.

lgazgat6s6g6nak 6s az lgazgatoshg elnok6nek hat6skdr6be ,artoz6 beszerz6sek
eset6n abeszerzdsi folyamat minden l6nyeges pontj6n az illet6kes igazgat6
- epitliparrjellegri
beszerz6sek (bervhizhsok, fehijit6sok, rekonstrukci6k, tervez6sek) 6s egy6b beszerz6sek
eset6n a Strat6giai igazgat6 -, mig a forr6sok biztosit6sa tekintetdben a Gazdashgi igazgat6val
tort6nS egyeztet6s sziiks6ges.

A

b eszerzdsi foly.amat I 6nye ges pontj

-

ainak min6 siilnek :
Eves Uzleti Tervek igazgat6sttgi e16te{eszt6sei abeszerzlsek tekintet6ben,

Beszerzlsekelmegalapoz6tervez6simunk6k,
VersenyeljSr6si felhiv6sok, dokumenthciok,
Bir6l6 Bizotts6gi javaslatok a nyertes p6lyaz6 szem6ly6re,
Versenyeljdr6sokhozkapcsol6d6igazgat6silgiel6terjeszt6sek,
Szerz6d6skot6sek, azok m6dositSsai,
Atad6s-6tv6te1i elj6r6sok,

Tartal6kkeret felhaszniiilsa, p6tmunk6k elfogaddsa.

V. A versenyeljSris szabillyai
Versenyeljf rfs tipusai

Nyilt

elj6r6s

Meghivdsos elj6r6s
T6rgyal6sos elj6rSs

A nem tagvd,llalxi

d<int6si kompetenci(ha hrtoz6 versenyeztetds eset6n, meghiv6sos 6s
t6rgyal6sos elj6rfst a d6nt6si jogosultsdgoknak megfelel6en, a DV Zrt.Igazgat6s6g6nak vagy
az rgazgatos6g eln<ik6nek el6zetes enged6lye alapj in lehet alkalmazni.

4

A benyujtott ajhnlat csak kizir6lag az ajiinlattev6k r6sz6re egyenl6 felt6telek biztositiisa
mellett m6dosithat6, a dont6si hat5skonel rendelkezo engedelye alapjhn. Az 6rt6kel6s sor6n
felvil6gosit6s k6rhet6 az a1 tnlattev6krol.
Eljirf

si rend alkalmazhsa

Egyfordul6s elj6r6s:

az aiSnlatkero az aj6nlatok 6rt6kel6se mellett vrzsg|lm kcjteles az ajhnlattevo
gazdashgi, p6nztigyi 6s mriszaki alkalmass6g6t is
K6tfordul6s elj6rds:

els6 fordul6: Az

aj6nlattev6k penzijgyi, gazdasdgi, mriszaki

g6nak v izs g5l ata. Az alkalmatl annak min6 sitett j elentkezoket az
alkalmatl ans 69 ok6r61 t6j ekoztatni kell.
alkalmas

s

6

m6sodik fordul6: Az alkalmasnak min6sitett jelentkez6kt6l vagy leend6
aj ilnlattev oktol 6r aj ilnlatot kell k6rni.
T6rgyalSsos eljdr6s:

nem sziiks6ges versenyeljar6si felhiv6s k6szitdse 6s kozz6t6tele, mert az
ajhnlatklroszabadontftrgyalaszerzodlsfelt6teleir6l.

Az

eljdrilsi form6k 6sszeni kombin6ci6ja alkalmazhato

a

d<jnt6si jogkonel rendelkez6

enged6lye a1ap1an.

Nyflt

6s meghivrfsos

versenyeljdr6si felhivfs

A kiir6 a versenyelj6r6si felhiv6sban valamennyi ajtriattevo szfnnfra egyenl6 es6lyt k<iteles
biztositani. A felhivSs tartalmhl irgy kell meghattrozni, hogy annak alaplfin az ajhnlattevok
egy6rtelmri ilrqdnlatot tehessenek. Az qinlatok elk6szit6s6re, a felhiv6s megfelen6s6t6l
szirmitott - nyiit eij6r6s eset6n - minimum 15 napt6ri napot kell biztositani.
A versenyelj fu 6si felhiv6s k6t r lszhol 5lI:
1.

A felhiv6s tartalmazza a kovetkezoket:
azajhnlatklronev6t,sz6khely6t(te1ephe1y6t),telefon-telef axszhmht,
a v |lasztott versenyelj 6r6s tipus6t,
annak a szerzldlsnek a megnevez6s6t, amelyre qhnlatotk6mek,
abeszerzls tdrgy6t, mennyis6g6t, a teljesit6s hely6t,
a telj esit6s hatirrdej 6t,
a r6szletes felhiv6si dokument6ci6 rendelkezlsre bocs6t6s6ra vonatkoz6
inform6ci6kat,
az aj finlattdteli hat6ri d6t.

2

.

A

r 6szlete s felhiv5s

i dokument 6ci6 tartalmazza a k<i vetkez6ket

:

az ajinlat benffit6s6nak cim6t, ajhnliltlteI nye1v6t,
az ajfnlat bont6s6nak hely6t, id6pontj6t,
aj Snlati kot<itts 6 get,
6rt6kel6si szempontokat, eredm6nyhirdet6s hely6t 6s v6rhat6 id6pontj 6t,
6rv6nytel ens 6get, a kizdr 6st eredm6nyez6 okok megj elol6s6t,
igazolm sziiks6ges az aj|nlattevo szerzod6skot6sre val6 alkalmassAs6t
p6nziigyi-g azdashgr 6s mriszaki szempontb6l.

5

mtiszaki:
gy 6rt6 6s munkaes zkozok fej I etts 6 ge, rendelkez6sre

611

6sa,

min6 s6gtanrisit6si rendsz ere,

referenci6k min6sit6se.
p

6nzigyr- gazdas 6gi
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et6n

:

nyilatkozatarr6l, hogy nincs koztart ozasa,
p6nziigyi-gazdasSgi 100 Mft feletti beszeruls eset6n:

nyilatkozat arr6l, hogy nincs koztartoz\sa,
p enzirtezeti igazol 6s az aj 6nlattev6 fi z et6 s i - 6s hitelk6p
elozo 6vi m6r1egbesz6mol6.

es

s6

g 616

l,

Az {trajdnlalot 26ft borit6kban tort6n5 bead6ssal kell k6rni.

A dokument6ci6nak
eset6n -

a versenyelj6r6si felhiv6s kozz6t6tel6nek idopontjfut6l
min. 8 napig kell rendelkez6sre 611ni.

- nyilt eljfuils

A dokument6ci6 el1en6rt6k6nek meghatftroz6sa egyedi elbir6l6s alapjintort6nhet.

Nyilt elj6rSs

eset6n a dokumentSci6 m6dosit6s6ra indokolt esetben az qanlattlteli hatdrid6
lejdrta el6tt max. 10 nappal van lehet6seg. Ezen m6dosit6sokr6l a dokument6ci6t ig6nyl6ket

tdj6koztatni kell 6s jelezni sziiks6ges, hogy ugyanezen idopontig tehetik fel k6rd6selket az
alilnlatk6ronek. A kiir6nak 6 nappal az ajfnlar bead6si hat6rideje el6tt vflasz6t ir6sban meg
kell adni. L6nyeges m6dosit6s eset6n az qhnlatt6teli hat6ridot meg lehet hosszabbitani.
Versenyelj 6rf si biztosft6k

Az eljhrhsban va16 r6szv6tel biztosit6k adilsiltoz kothet6, mely teljesithetS az ajhnlatkero
banksz6ml|jara tort5no befizetessel, vagy bankgarancia biztosit6sSval. A versenyeljdrAsi
biztosit6k cisszege a beszerzlshez kapcsol6d6 r6szletes felhiv6si dokument6ci6ban kertil
meghatfirozilsra. Az ajinlat megkiild6s6vel egyidejrileg igazolni kell, hogy az ajfnlattevo az
ajhnlat bead6s6nak id6pontj

ab

an azt rendelkez6sre bocs6totta.

Az qfnlattev6t dokument6ci6ban tfijekoztatni kell arr61, hogy abiztosit6kot
elvesziti, amennyiben

az

ajhnlati kototts6g ideje alatt

az

qdnlatfit

vrsszavonja,

vissza kell szolgSltatni 30 napon beliil
a./ a versenyelj6r6si felhiv6s visszavon6s6t kcivetden,
b.l az ajdnlat 6rv6nytelens6g6nek meghllapithsfrt
kovet6en,
c.l az aifinlatok elbir6l6sautdn ( kiv6ve a
ny"rt", qilnlattevo esetdben, ahol a
biztosit6k a tovabbiakb ut szerzodlst
biztosit6 mell6kkotelezetts6gg6 v61ik.)

Konzultr[ci6

A

versenyeztet6si elj6r6sban r6szt vev6 b6rmely ajfnlattevl ig6nye eset6n - az 6pit6si
bervhdzhsnfl, egy6b beruh6z6sokn6l pedig sziiks6g szerint - helyszini bej6r6st, vagy
konzult5ci6s lehet6s6get kell biztositani, melyre minden qhnlattevot meg kell hivni.

6

Jegyz6kiinyv

Az

eljhrhs alatt bekdvetkezett esem6nyekrol, igy kiil<incisen
a konzulthci 6kr6

l, b ej w 6sr 61,
a bont6sr6l, eredm6nyhirdet6sr6l
jegyz6konyvet kell k6sziteni.

A versenyfelhivisra jelentkez6s, 6s az ajinlatok bontdsa

Az ajdnlatok felbontdsakor ismertetni kell az ajhnlattevo:
nev6t,
sz6khely6t,
telj es it6 si hatin:rdlt,
a

k6rt ellenszolg6ltat6s 6rt6k6t.

Az qfulatkero az ajSnlatok
aj

felbont6sakor i1let61eg azt kovetlen meg6llapitja, hogy mely

Snlatok 6rv6nytelenek.

Erv6nytelen az alinlat, ha
meghat6rozott qtnlatt6teli hat6ridS lej6rta ut6n nffitott6k be,
yan aj Snlattev o nffi to tt a b e, aki az elj 61 6sb an nem j o go sult r 6szt venni,
a biztosit6kot nem, vagy nem az eloirhsoknak megfelel6en bocs6tott6k
rendelkez6sre,
nem felel meg M ajfunlati felhivSsban, i11et61eg a dokument6ci6ban
me ghatilr o zott felt6tel ekn ek.
a

oI

Az ajhnlatk6r6nek ki kell zttni

az elj6r6sb6l azt az aj6nlattev6t, aki

rdszdrol akiz6r6 ok az eljdrhs alatt kovetkezett be,
hamis adatot szolgAltatott.

Az

aj6nlatok felbont6s6r6l, ismertet6s6r51,

az

6rv6nytelen aj6nlatokr6l

ajinlattevol<rolazajdnlatk5ronek, jegyzokonyvetkellk6szitenie.

6s a kizirt

Akizhrtajhnlattevoketir6sbansziiks6gest6l6koztatn|
Eredm6nytelen a beszerzlsi elj6r6s, ha
nem 6rkezett ajfnlat,
ktzbr 6lag 6rv6nytel en aj 6nlatok 6rkeztek,
az osszes ajhnlattevot ki kellett zdrni az elj6r6sb61,

egyik ajdnlattevo sem tett az ajhnlati felhiv6sban foglaltaknak
aj6nlatk6ro rlszere

az

alfinlarkero

a

-

megfelelo qhnlatot,

beszerzlsi eljhrilst

a

az

szerzodls megkot6s6re vagy

telj esit6s6re k6ptelenn e v 6l6sa miatt eredm6nytelenn6 nyrlv

az q6nlatk6r6 az

-

fnitja,

e1j6r6s 6rv6nytelenit6s6r6l dontott, ha b6rmelyik
aj6nlattev6nek az elj6r6s trsztashgfit, vagy a tobbi aj6nlattev6 6rdekeit
srilyosan s6rt6 cselekm6nye miatt,
ennek indokl6s n6lkiili lehet6s6g6t akiiro a felhiv6sban kikototte.

Az ajinlat elbirdlisa

Az

ajhnlat elbir6l6s6nak szempontrendszer6t

a Birillo Bizotts6g esetenk6nt

egyedileg

hathrozzameg.

Az

ajhnlat e1bir6l6s6nak hatdrideje: a kiir6sban meghatflrozottak szerint, de egyfordul6s

elj6r6s eset6n maximum 30 nap.

Az eljfrds eredm6ny hirdet6se
A nyilt 6s meghiv6sos eljSr6s eset6n az ajhnlat bead6s6t kovet6 30 napt6ri napon beliil
eredm6nyt kell hirdetni. Az eredm6nyhirdet6si elj6r6sr6l jegyz6konyvet kell kdsziteni. Az
eredm6nyhirdet6s id6pontj a indokolt esetben egyszer halaszthat6.

VI. A versenyeljiris lebonyolit6sfval kapcsolatos tov6bbi szabilyok
Kiir6, ajdnlatk6r6 6s lebonyolit6
Az illet6kes gazdashgi t6rsas6g, ill. a DV hrt. amlkor az Igazgat6s6g magfthoz vonja

a

beszerz6st.

Biril6 Bizottsfg
Az iilet6kes

gazdashgi t6rsas5g vezetoje tesz javaslatot a Bizotts6g tagjainak szemllyere az
6ltal6nosszab6lyokbanmegltatfirozottakszerint.

Altal 6no s szab 6ly tov 6bb6 az, ho gy a B i z otts 69 p 6r atlan szhm.u tagb o I

61lj

on.

Feladatai:

a beszerzlst j6v6hagy6 dont6st kovet6en r6szletes <issze5llit6st kdszit

a

beszerz6sre vonatkoz6 szal<rnai kovetelm6nyrendszerr6l,
j avaslatot k6szit az 6rtdkel6si szempontrendszerre,

k<izremrik6dik a versenyeztet6si elj 6r6s telj es folyam athb an,
j avaslatot tesz a nyertes pSlyhz6ra.

Diint6si jogkiir

A DV Zrt. 6s tagvilllalata|

azok le6nyv6llalatai Alapit6 Okirat6ban, valamint a

DY Zrt.

Igazgatosdghnak tigyrendj 6ben meghatdr ozottak szerint.

A dont6si jogkdrrel rendelkez6 diint:
a nyefi es ajfulattev o16l, v agy p61y izor61,

az ell5;rds sor6n felmertil6, jelen Szab illyzatban nem emlitett minden egy6b

A

l6nyeges k6rd6sben.

dont6si jogkor gyakorl6ja

megjel6l6s6vel

-

a Bir6l6 Bizotts6g

javaslattfi. feliilbirdlhada - alapos ok
de azt koteles a dont6si zhradekolls el6tt ismertetni aBir6l6 Bizotts6ggal.

Osszef6rhetetlens6g

A

versenythrgyallsi elj6r6s el6k6szit6se, elbirhlilsa sor6n az aj6nlattev6 nev6ben e1j6r6
szem6lyek nem vehetnek r6szt, illetve nem 6llhatnak a beszerzes tfrgy6val kapcsolatos
gazdasilgr tev6kenys6get vegzb gazd6lkod6 szewezettel munkaviszonyban, vagy
munkav6gz6sre irdnyul6 egy6b jogviszonyban. Az qfulatk6r6 nev6ben elj6r6 szem6lyek
illetve hozzhtartoz6ik nem lehetnek az qdnlattevo c6g tiszts6gvisel6i, abban tulajdoni
r6szesed6ssel sem rendelkezhetnek, kiv6ve a nyilv6nos forgalomban 16v6 6rt6kpapir
tulajdonl6st.

VII. Egy 6b, z616 rendelkez6sek
J

6v 6hag1rta a

DY Zrt. Igazgato

s6ga 57 I 20 |

5

. (02.
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) Ig. sz. hathr ozat|v al.

A

szabSlyzat az t4onrran inditott eljdrSsokra vonatkoz6an a Magyar Energetikai 6s Kdzmriszabilyozilsi Hivatal j6v6hagy6s6t kovet6en 16p hatdlyba.

a 16112013. (05.24.) sz. Igazgat6sdgi hatirozattal
elfogadott ,,A Debreceni Vagyonk ezelo hrt. 6s Tagv6llal atai Beszerzlsi Szabhlyzata" hatillyirt
veszti.
Jelen Szabflyzat hathlyba 16p6s6vel

Jelen szabLlyzal, hatilIyba 16p6se ut6n a Debreceni Yizmi Zrt. 2013. mdjus 22-6n kelt
Kozbeszerz6si Szabhlyzattval 6s a 2015. 6prilis 14-6n m6dositott Egyes tev6kenys6gek
kiszervez6s6re vonatko z6 Szab|lyzathv al egyiitt 6rv6nyes.
Debrecen, 2015. dprilis 14.

\

,\\

-il--.d.b)t"*.\il

Dn. MESzARoS Joz$EF
lgazgat6s6g elnoke
DV Ztt.

Debrecen, 2015. dprilis 14.

Vez6rig
a Zft.
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Debrecen, 2015. dprilis 14.
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Debrecen, 2015. dprilis 14.
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A szab{lyzat az elo[rdsoknak megfelel6, hatSlyba l6p6s6t enged6lyezem.

Budapest, 2015.

MRcynn EruencerxllFs
Koziuf - SanAr,yozAsr llrvarar,

