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Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
39/1996. (IX. 19.) 

önkormányzati rendelete1  
 

a helyi közbeszerzésekről 
 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének a közbeszerzésről szóló 1996. évi XL. törvény 
96. §  /2/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: 
 

1. §.  
 
(1) E rendelet hatálya alá tartoznak a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának (a 

továbbiakban Önkormányzat) Közgyűlése és annak bizottságai, Polgármesteri Hivatala 
(a továbbiakban: Hivatal), valamint intézményei. 

 
(2) Az Önkormányzat árubeszerzései, építési beruházásai, valamint szolgáltatások 

megrendelése (a továbbiakban együtt: közbeszerzés) során, törvényben meghatározott 
értékhatár felett e rendelet szabályait kell alkalmazni.  

 
2. §. 

 
Az ajánlati felhívást, előminősítő eljárásban való részvételre történő felhívást, részvételi 
felhívást (a továbbiakban: felhívás), valamint az esetleges ajánlati határidő lejártáig történő 
visszavonását Közbeszerzési Értesítőben való megjelentetése után legalább egy Somogy 
megyei lapban kell közzétenni. 
 

3. §. 
 
(1) Az ajánlatkérő nevében a polgármester jár el. 
 
(2) Az Önkormányzat intézményei esetén az ajánlatkérő nevében az intézmény vezetője jár el. 
 
(3)2 Az (1) bekezdés esetén a felhívás tervezetét, valamint a megfelelő ajánlattételhez 

szükséges dokumentációt a hivatal, vagy a megbízott lebonyolító készíti elő. A részletes 
kiírást az 5. § (1) bekezdés szerinti munkacsoporttal előzetesen véleményeztetni kell. 

 
(4) A (2) bekezdés esetén a felhívás tervezetét, valamint a megfelelő ajánlattételhez szükséges 

dokumentációt az önkormányzati intézmény készíti el a Hivatallal történő kötelező 
egyeztetést követően. 

 
4. §. 

 
(1) A közbeszerzési eljárásban való részvétel feltétele ajánlati biztosíték adása, amit az 

ajánlattevőnek a felhívásban meghatározott időpontig, az ott megjelölt módon és 
mértékben kell rendelkezésre bocsátania. 

 
(2) A biztosíték rendelkezésre bocsátását az ajánlattevőnek igazolnia kell.  
                                                 
1
 Hatályon kívül helyezte a 16/2004. (IV. 30.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2004. május 1-től. 

2
 Módosította az 59/2000. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 2.§. (1) bekezdése. Hatályos 2001. január 1-től. 
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5. §. 

 
(1)1 A 3. §. (1) bekezdése esetén beérkező ajánlatok értékelését külön önkormányzati               

rendeletben2 meghatározott előkészítő munkacsoport végzi. 
 
(2) Az előkészítő munkacsoport3 ajánlása alapján a polgármester dönt. Amennyiben az 

előkészítő munkacsoport4 ajánlásával a polgármester nem ért egyet, úgy az ügyben a 
Közgyűlés soron következő ülésén dönt.  

 
6. §. 

 
(1) A 3. §. (2) bekezdése esetén beérkező ajánlatok elbírálását az Önkormányzati intézmény 

vezetője által létrehozott legalább háromtagú előkészítő munkacsoport5 bírálja el, 
melynek egy tagját Kaposvár Megyei Jogú Város jegyzője delegálja. 

 
(2) A előkészítő munkacsoport6 ajánlása alapján az Önkormányzat intézmény vezetője dönt. A 

döntésről a felügyeleti szervet tájékoztatni kell.  
 

7. §. 
 
A polgármester az éves, valamint a féléves költségvetési beszámolóban tájékoztatja a 
Közgyűlést az önkormányzati közbeszerzési eljárásokról. 
 

8. §. 
 

E rendelet 1996. szeptember 30. napján lép hatályba. 
 
Kaposvár, 1996. szeptember 3.  
 
 
 dr. Kéki Zoltán s.k. Szita Károly s.k. 
 jegyző polgármester 
 

                                                 
1
 Módosította az 59/2000. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 2.§. (2) bekezdése. Hatályos 2001. január 1-től. 

2
 Az önkormányzat és intézményei építési beruházásainak ajánlatkérési eljárásáról és elbírálásáról szóló 21/1998. 

(IX. 18.) önkormányzati rendelet 18. § (3) bekezdése. 
3
 Módosította az 59/2000. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 3.§. (3) bekezdése. Hatályos 2001. január 1-től. 

4
 Módosította az 59/2000. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 3.§. (3) bekezdése. Hatályos 2001. január 1-től. 

5
 Módosította az 59/2000. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 3.§. (3) bekezdése. Hatályos 2001. január 1-től. 

6
 Módosította az 59/2000. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 3.§. (3) bekezdése. Hatályos 2001. január 1-től. 

 


