DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZRT.
JOGSZABÁLYOK ÉS EGYÉB KÖTELEZŐ ELŐÍRÁSOK - A TELJESÜLÉS ÉRTÉKELÉSE
Követelmény
Címe

Száma

Zrt-re vonatkozó előírás

Felelős, határidő

Teljesülés
értékelése

beszerzési eljárások
lefolytatásánál
figyelembe véve

Érvényesség
ideje

2011. évi
CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról
(Vksztv.)

Beszerzési eljárások lefolytatása , adatszolgáltatási
kötelezettség teljesítése során figyelembe venni.

58/2013.
a víziközmű-szolgáltatásról szóló
(II.27.) Korm.
2011. évi CCIX. törvény egyes
rendelet
rendelkezéseinek végrehajtásáról
(Vhr.)

Beszerzési szabályzat elkészítése, a beszerzési eljárások
lefolytatása során figyelembe venni.

BES, folyamatos

Nemzeti vagyonnal való átlátható és felelős gazdálkodás
követelményeinek alkalmazása kötelező a beszerzési
eljárások lefolytatása során.

BES, folyamatos

szerződéskötések
Jogszabály
során figyelembe véve visszavonásáig

Közbeszerzési eljárások során (adott esetben)
alkalmazandó.

BES, folyamatos

közbeszerzések
lefolytatásánál
figyelembe véve

Jogszabály
visszavonásáig

A rendelet 4. sz. melléklete szerint a beszerzési szabályzat
honlapon történő közzététele.

BES, folyamatos

közzététel megtörtént

Jogszabály
visszavonásáig

Közbeszerzési eljárások során figyelembe venni.

BES, folyamatos

közbeszerzések
lefolytatásánál
figyelembe véve

Jogszabály
visszavonásáig

2011. évi
CXCVI.
törvény
(Nvtv.)
307/2015.
(X.27.) Korm.
rendelet
24/2013. (V.
29.) NFM
rendelet
321/2015
(X.30.) Korm.
rendelet

nemzeti vagyonról
a közszolgáltatók közbeszerzéseire
vonatkozó sajátos közbeszerzési
szabályokról
a víziközművek
vagyonértékelésének szabályairól és
a víziközmű-szolgáltatók által
közérdekből közzéteendő adatokról
a közbeszerzési eljárásokban az
alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról

Ü42008 ŰRLAP

2. KIADÁS

2009. 06. 04.

BES, folyamatos

Jogszabály
visszavonásáig

szerződéskötések
során figyelembe véve
beszerzési eljárások
lefolytatásánál
figyelembe véve
Jogszabály
visszavonásáig
szerződéskötések
során figyelembe véve
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Követelmény
Címe

Száma
322/2015
(X.30.) Korm.
rendelet

44/2015
(XI.2.) MvM
rendelet

2015. évi
CXLIII tv.
(Kbt.)
45/2015
(XI.2.) MvM
rendelet
2013. évi V.
törvény
162/2020.
(IV. 30.)
Korm.
rendelet
257/2018.
(XII. 18.)
Korm.
rendelet

az építési beruházások, valamint az
építési beruházásokhoz kapcsolódó
tervezői és mérnöki szolgáltatások
közbeszerzésének részletes
szabályairól
a közbeszerzési és tervpályázati
hirdetmények feladásának,
ellenőrzésének és közzétételének
szabályairól, a hirdetmények
mintáiról és egyes tartalmi
elemeiről, valamint az éves
statisztikai összegzésről

Zrt-re vonatkozó előírás

Felelős, határidő

Teljesülés
értékelése

Érvényesség
ideje

Közbeszerzési eljárások lefolytatása során figyelembe
venni.

BES, folyamatos

közbeszerzések
lefolytatásánál
figyelembe véve

Jogszabály
visszavonásáig

Közbeszerzési eljárások lefolytatása során figyelembe
venni.

BES, folyamatos

közbeszerzések
lefolytatásánál
figyelembe véve

Jogszabály
visszavonásáig

a közbeszerzésekről

Közbeszerzési eljárás lebonyolítása során a törvény
szabályozása szerint kell eljárni.

BES, folyamatos

a Közbeszerzési Döntőbizottság
eljárásáért fizetendő igazgatási
szolgáltatási díjról

A közbeszerzési eljárási díjak befizetéseinél figyelembe kell
venni.

BES, folyamatos

a Polgári Törvénykönyvről

Közbeszerzési és beszerzési eljárások során, valamint a
szerződéskötések során alkalmazandó.

BES, folyamatos

a Nemzeti Kommunikációs Hivatal
jogállásáról és a kormányzati
kommunikációs beszerzésekről

Kommunikációs (köz) beszerzések esetén alkalmazandók a
rendeletben foglalt előírások.

BES, folyamatos

a felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadói tevékenységről

Közbeszerzési eljárások minőségellenőrzésénél és
hitelesítésénél figyelembe kell venni.

BES, folyamatos

Ü42008 ŰRLAP

2. KIADÁS

2009. 06. 04.

közbeszerzések
lefolytatásánál
figyelembe véve
közbeszerzések
lefolytatásánál
figyelembe véve

Jogszabály
visszavonásáig
Jogszabály
visszavonásáig

szerződéskötések
Jogszabály
során figyelembe véve visszavonásáig
(köz) beszerzések
lefolytatásánál
figyelembe véve
Kommunikációs terv
közzétéve
eljárások
ellenőrzésénél és
hitelesítésnél
figyelembe véve

Jogszabály
visszavonásáig

Jogszabály
visszavonásáig
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Száma
308/2015.
(X.27.) Korm.
rendelet

a közbeszerzési eljárás
eredményeként megkötött
szerződések teljesítésének és
módosításának Közbeszerzési
Hatóság által végzett ellenőrzéséről

Zrt-re vonatkozó előírás

Felelős, határidő

Szerződések teljesítésekor és módosításakor figyelembe
kell venni.

424/2017.
(XII.19.)
Korm.
rendelet

az elektronikus közbeszerzés
részletes szabályairól

301/2018
(XII. 27.)
Korm.
rendelet

a Nemzeti Hírközlési és Informatikai
Tanácsról, valamint a Digitális
Kormányzati Ügynökség Zártkörűen
Informatikai beszerzési terv, valamint beszerzések
Működő Részvénytársaság és a
tervezése, engedélyezése során figyelembe kell venni.
kormányzati informatikai
beszerzések központosított
közbeszerzési rendszeréről

EKR rendszer használata 2018. április 15-től

BES, folyamatos

Teljesítés során,
szerződéskötés
módosítás során
figyelembe véve
közbeszerzések
lefolytatásánál
figyelembe véve,
Közbeszerzési terv
közzétéve

Korm. rendelet
a központosított közbeszerzési
168/2004. (V.
rendszerről, valamint a központi
25.
beszerző szervezet feladat- és
hatásköréről

központosított beszerzések tervezése, lefolytatása során

323/2015. (X.
az egyes közbeszerzési tárgyú
30.) Korm.
kormányrendeletek módosításáról
rendelet

Beszerzési, Közbeszerzési eljárások előkészítése, tervezése
során figyelembe kell venni.

Ü42008 ŰRLAP

BES, folyamatos

Teljesülés
értékelése

2. KIADÁS

2009. 06. 04.

Érvényesség
ideje

Jogszabály
visszavonásáig

Jogszabály
visszavonásáig

BES, folyamatos

informatikai tárgyú
beszerzési eljárások
előkészítése során
figyelembe véve

Jogszabály
visszavonásáig

BES, folyamatos
informatikai tárgyú
beszerzési
eljárások
előkészítése során
figyelembe véve

központosított
beszerzések
lefolytatásánál
figyelembe véve

Jogszabály
visszavonásáig

BES, folyamatos

Jogszabály vissza-vonásáig
Eljárások tervezése,
előkészítése,
Jogszabály
lefolytatása során
visszavonásáig
figyelembe véve
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Követelmény
Címe

Száma

a Magyarország szomszédságában
zajló háború idején a
1281/2022.
rezsicsökkentés megvédése és a
(VI. 4.) Korm.
honvédelmi célok teljesítése
határozat
érdekében szükséges költségvetési
intézkedésekről

Zrt-re vonatkozó előírás

Felelős, határidő

Közbeszerzési eljárások előkészítése, tervezése során
figyelembe kell venni.

63/2022. (II.
28.) Korm.
rendelet

az egyajánlatos közbeszerzések
számának csökkentését szolgáló
intézkedésekről

Közbeszerzési eljárások előkészítése, tervezése során
figyelembe kell venni.

2016. évi
XXX tv.

A védelmi és biztonsági célú
beszerzésekről

Beszerzési, Közbeszerzési eljárások előkészítése, tervezése
során figyelembe kell venni.

KÉSZÍTETTE

Ü42008 ŰRLAP

BES, folyamatos

BES, folyamatos

.BES, folyamatos

Teljesülés
értékelése

Eljárások tervezése,
előkészítése,
lefolytatása során
figyelembe véve
közbeszerzési
eljárások tervezése,
előkészítése során
figyelembe véve.
Jogszabályi előírás
alapján Intézkedési
terv a honlapon
közzétéve
Eljárások tervezése,
előkészítése,
lefolytatása során
figyelembe véve

BEOSZTÁS

NÉV

DÁTUM

ALÁÍRÁS

BES csoportvezető

Bossányi Attila

2022.07.26.

s. k.

2. KIADÁS

2009. 06. 04.

Érvényesség
ideje

Jogszabály
visszavonásáig

Jogszabály
visszavonásáig

Jogszabály
visszavonásáig
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