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Közbeszerzési Szabályzat
Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulása közbeszerzésekrõl
szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 6. §-ának elõírása alapján a közbeszerzési eljárás elõkészítésének, lefolytatásának rendjérõl és elbírálásával kapcsolatos tevékenység részletes szabályairól és az abban eljáró személyek, illetõleg szervezetek felelõsségi körérõl az alábbi szabályzatot alkotja:

1. §
A Szabályzat hatálya
E szabályzat hatálya kiterjed Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi
Társulása (a továbbiakban: Társulásra).

I. FEJEZET
2. §
Általános rendelkezések
(1)

A jelen fejezet rendelkezéseit kell alkalmazni, ha a beszerzés értékhatára meghaladja a
Kbt.-ben meghatározott egyszerû közbeszerzési eljárás értékhatárát.

(2)

A közbeszerzési eljárás lebonyolításával külsõ szakértõ személy vagy szervezet is
megbízható, illetve az eljárásba bevonható.

3. §
A közbeszerzési eljárásban résztvevõk
1) A Társulás által lefolytatott közbeszerzési eljárások elõkészítésére elõkészítõ
munkacsoportot (a továbbiakban: munkacsoportot), a közbeszerzési eljárások
elõkészítésére vonatkozó döntések meghozására és az ajánlatok értékelésére és
elbírálására bíráló bizottságot (a továbbiakban: bizottság) kell létrehozni.
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2) Az ajánlatkérõ, a munkacsoport, illetve a bizottság speciális szakértelmet igénylõ
közbeszerzés esetén szakértõ(k) közremûködését is igénybe veheti. Ebben az esetben a
munkacsoport elõkészítõ feladatait a szakértõ(k) teljes körûen is elláthatják.

3) Ha a közbeszerzési eljárás a 2. § (2) bekezdése alapján kerül lebonyolításra, akkor a
közbeszerzési bíráló bizottság egyenlõ a jelen szabályzat szerinti bizottsággal. A
közbeszerzési eljárás lebonyolításával megbízott külsõ szakértõ személlyel, vagy
szervezettel a kapcsolatot az ajánlatkérõ részérõl a Társulás elnöke vagy az általa
megbízott személy tartja.
4) A közbeszerzési eljárásban résztvevõk kötelesek az eljárás során tudomásukra jutott
üzleti titkot megõrizni.

5) A Társulás tagjai adatszolgáltatási és együttmûködési kötelezettséggel tartoznak az
Ajánlatkérõ, a bizottság és a munkacsoport felé a Kbt. és ezen szabályzat hatálya alá
tartozó beszerzéseikkel kapcsolatban.

4. §
A Munkacsoport mûködése és feladata
1) A munkacsoport legalább 2 tagból áll:
§ A Társulás elnöke (továbbiakban: Elnök) által kijelölt személy, aki egyben
a munkacsoport vezetõje
§ a közbeszerzési eljárással érintett Társulati tagok közül az általuk delegált
egy tag képviselõje (polgármestere).
2) Szakértõ bevonása esetén a munkacsoport elõkészítõ munkájában részt vesz az Elnök
által megbízott közbeszerzési szakértõ(k), illetve szervezet képviselõje is. A
munkacsoport elõkészítõ feladatait a szakértõ(k), illetve szervezet teljes körûen is
elláthatja.
3) A munkacsoport elõkészítõ munkájáról tájékoztatja a bíráló bizottságot.
4) A munkacsoport feladatai:
§ javaslatot tesz a közbeszerzések becsült értékére;
§ a közbeszerzésekrõl szóló törvény hatálya alá tartozó tárgyévi tervezett
közbeszerzésekrõl a költségvetés jóváhagyását követõ 30 napon belül,
lehetõség szerint április 15-ig éves összesített közbeszerzési terv
készítésére tesz javaslatot;
§ indokolt esetben javaslatot tesz az éves közbeszerzési terv módosítására;
§ javaslatot tesz az „elõzetes összesített tájékoztató” összeállítására;
§ gondoskodik a jóváhagyott „elõzetes összesített tájékoztató” hirdetmény
útján történõ közzétételérõl;
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javaslatot tesz a Bizottságnak a közbeszerzési eljárás fajtájának
meghatározására;
elõkészíti az ajánlati, részvételi felhívást, dokumentációt és a bizottsági
jóváhagyást követõen gondoskodik a közzétételrõl;
javaslatot tesz a Bizottságnak az elbírálási szempontok meghatározására;
javaslatot tesz ajánlati biztosíték kikötésére;
részt vesz az ajánlatok felbontásában, erre meghívja a törvény 80. § (2)
bekezdés szerint a részvételre jogosultakat;
az ajánlatok felbontásakor javaslatot tesz a Bizottságnak az érvénytelenség
megállapítására, illetve a kizárásra, valamint az ajánlattevõnek a szerzõdés
teljesítésére való alkalmatlanságának megállapítására, továbbá az errõl
hozott döntést követõ 5 napon belül írásban tájékoztatja az ajánlattevõt;
javaslatot tesz az ajánlatban nyilvánvaló számítási hiba kijavítására;
a számítási hiba kijavításáról az összes ajánlattevõt egyidejûleg
közvetlenül, írásban, haladéktalanul tájékoztatja;
jegyzõkönyvet készít az ajánlatok felbontásáról és azt 5 napon belül
megküldi az összes ajánlattevõnek;
javaslatot tesz a hiánypótlás elrendelésére és a hiánypótlás
szükségességérõl - az errõl hozott döntést követõen 5 napon belül - írásban
értesíti az összes ajánlattevõt;
gondoskodik az ajánlatok értékelésérõl és ennek alapján írásbeli javaslatot
tesz a Bizottságnak a nyertes ajánlatra – vagy, ha ez nem állapítható meg -,
az egyenértékû ajánlatok sorrendjére;
javaslatot tesz az érvénytelen ajánlatok és a közbeszerzési eljárás
eredménytelenségének megállapítására;
elkészíti az ajánlatokról az írásbeli összegzést;
gondoskodik az ajánlatok elbírálására vonatkozó döntés kihirdetésérõl, a
kihirdetésen jelen nem lévõ ajánlattevõk írásbeli értesítésérõl, az
eredményhirdetést követõ 2 munkanapon belül;
a költségvetési év végén az éves közbeszerzésekrõl tájékoztatót készít,
melyet megküld a Közbeszerzési Tanácsnak.;
meghívásos eljárásban javaslatot tesz a Bizottságnak az ajánlattételre
meghívandók körére, az ajánlattevõk keretszámának meghatározására;
a tárgyalásos eljárásban meghívja az ajánlatkérõ által kiválasztottakat a
tárgyalásra;
javaslatot tehet gyorsított eljárás lefolytatására, ha annak törvényben elõírt
feltételei fennállnak;
a közbeszerzési eljárás valamennyi szakaszában gondoskodik az eljárás
jogszerûségérõl;
gondoskodik a hirdetmények közzétételérõl;
elkészíti az éves statisztikai összegzést és a tárgyévet követõ év május 31.
napjáig megküldi a Közbeszerzések Tanácsának.

5) Az Elnök, mint az ajánlatkérõ nevében eljáró személy jogosult aláírni az alábbi
iratokat:
§ a közbeszerzési eljárások és ajánlatkérések lefolytatásával kapcsolatos valamennyi iratot, kérelmet, jegyzõkönyvet, árajánlatkérést,
§ az ajánlattevõknek adott kiegészítõ tájékoztatást (a kérdésekre adott
válaszokat),
§ értesítéseket, kísérõleveleket, adatszolgáltatást kérõ leveleket,

5

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulása
Közbeszerzési Szabályzat
§
§

hiánypótlási felszólításokat,
az ajánlatkérõ által az ajánlattevõk felé feltett értelmezõ kérdéseket
tartalmazó felvilágosítás kérõ levelet a benyújtott ajánlattal kapcsolatban.

5. §
A Bizottság mûködése, feladatai
1) Az ajánlatok elbírálására létrehozott bizottság 3 állandó, és egy az Elnök által felkért
eseti szakértõ tagból áll.
A bizottság tagjai:
§ az Elnök, aki egyben a bizottság elnöke, (akadályoztatása esetén
helyettesítheti az elnök-helyettes II.);
§ az elnök-helyettes I. (akadályoztatása esetén helyettesítheti az elnökhelyettes II.),
§ a Pénzügyi Bizottság Elnöke (akadályoztatása esetén helyettesítheti az
általa delegált bizottsági tag).
Az egyes konkrét közbeszerzési eljárások esetén az Elnök a Munkacsoport javaslatára az
adott szakterületen jártas szakértõt eseti jelleggel delegálhat a Bizottságba.
A bizottság tagjai távollétük esetére kötelesek helyettesítésükrõl gondoskodni és a delegált tag
személyérõl a bizottság elnökét tájékoztatni.
A bizottság határozatképes, ha tagjainak többsége jelen van. Határozathozatalához a
jelenlévõk többségének szavazata szükséges. Szavazategyenlõség esetén a bizottság
elnökének szavazata dönt.
2) A bizottság ülésein tanácskozási joggal részt vehet az elnök által megbízott szakértõ(k)
ill. szervezet képviselõje.
3) A bizottság szakvélemény készítésével segíti az ajánlatkérõ nevében a közbeszerzési
eljárást lezáró határozatot meghozó Elnök döntését.
4) A bizottság ülésérõl jegyzõkönyv készül, amely tartalmazza az ülésen elhangzottak
lényegét, valamint a bizottság által hozott határozatokat. A jegyzõkönyvet a bizottság elnöke
és a hitelesítésre felkért egy bizottsági tag írja alá.
5) A bizottság feladatai:
§ jóváhagyja a közbeszerzés becsült értékét;
§ jóváhagyja az „Éves összesített közbeszerzési tervet” ill. annak
módosításait;
§ jóváhagyja az „elõzetes összesített tájékoztatót”;
§ meghatározza a közbeszerzési eljárás fajtáját;
§ megállapítja az egyes közbeszerzésekre vonatkozó ajánlati, ajánlattételi,
részvételi felhívás tartalmát, meghatározza az elbírálás szempontjait;
§ megállapítja az ajánlati biztosítékot;
§ jóváhagyja a dokumentációt;
§ felbontja az ajánlatokat, dönt az érvénytelenség megállapításáról és a
kizárásáról, valamint az ajánlattevõnek a szerzõdés teljesítésére való
alkalmatlanságáról;
§ kijavítja az ajánlatban nyilvánvaló számítási hibát;
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értékeli az ajánlatokat, az elbírálás során véleményt alkot a nyertes
ajánlatról, az érvényes ajánlatok sorrendjérõl, az írásbeli szakvéleményt
jóváhagyja, javaslatot tesz az elbírálásra;
jóváhagyja az ajánlatokról készített írásbeli összegzést;
megállapítja a közbeszerzési eljárás eredménytelenségét;
az értékelést és a döntési javaslatot megküldi a kötelezettség-vállaló
(Ajánlatkérõ) részére;
meghívásos eljárásban dönt az ajánlattételre meghívandók körérõl, az
ajánlattevõk keretszámának meghatározásáról;
kiválasztja a tárgyalásos eljárásban résztvevõket;
dönt a gyorsított eljárás lefolytatásáról;
ellátja a törvényben meghatározott tájékoztatási kötelezettségekkel járó
feladatokat;
jóváhagyja az éves statisztikai összegzést.

6) A bizottság mûködtetésével kapcsolatos feladatokat a Munkacsoport látja el.
7) Abban az esetben, ha a közbeszerzési eljárás lebonyolításával külsõ szakértõ személyt
vagy szervezetet bízott meg az Ajánlatkérõ, akkor a bizottság mûködtetésével kapcsolatos
feladatokat a megbízott lebonyolító személy vagy szervezet látja el, akivel a kapcsolatot az
Elnök vagy az általa megbízott személy tartja.

6. §
A közbeszerzési eljárás megindítása
(1) A közbeszerzési eljárást megindítani ill. ajánlatot kérni csak akkor lehet, ha a beszerzés
finanszírozásáról a Társulási Tanács határozott.
(2) A határozat alapján a Társulási Tanács finanszírozási tervet készít és az ajánlat a (3)
kivételével csak a pénzügyi fedezet rendelkezésre állásának figyelembe vételével kérhetõ
meg.
(3) A közbeszerzési eljárás megindítható akkor is, ha a Társulási Tanács döntött a konkrét
beszerzéssel kapcsolatos támogatási igény benyújtásáról ill. a pályázat már benyújtásra került.

7. §
Ajánlatok bontása
(1) Az ajánlattételi határidõ azonos az ajánlatok felbontásának idõpontjával.
Késett ajánlatokat felbontatlanul vissza kell küldeni, vagy át sem kell venni, ezt a tényt a
jegyzõkönyvben is rögzíteni kell.
(2) Ajánlatok bontásánál az ajánlatkérõ, az ajánlattevõk és az általuk meghívott személyek, a
Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjai, a Munkacsoport tagjai vagy az általuk megbízott
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személyek, továbbá – a közbeszerzéshez központi költségvetési támogatásban részesülõ
ajánlattévõ esetén – a külön jogszabályban meghatározott szervek, személyek lehetnek jelen.
(3) Bontás során ismertetni kell az ajánlati ismertetõ tartalmát az alábbiak szerint:
§ az ajánlattevõ nevét, székhelyét (lakhelyét), címét,
§ az ajánlattevõ által kért ellenszolgáltatást és az általa vállalt teljesítési
határidõt.
§ azokat a fõbb számszerûsíthetõ adatokat, amelyek a bírálati szempont
(rész-szempontok) alapján értékelésre kerülnek.
(4) Az ajánlatok felbontásáról és ismertetésérõl jegyzõkönyvet kell készíteni, melyet a
bontástól számított 5 napon belül az ajánlattevõk részére meg kell küldeni. A jegyzõkönyv
tartalmazza:
§ a közbeszerzés tárgyát,
§ a bontási eljárás helyét és pontos idejét,
§ az eljáráson részt vevõ szervezetek/személyek megnevezését és
megjelenésük jogalapját,
§ az ajánlatok felbontása során kötelezõen elõírt adatok ismertetését,
§ az érvényesség, illetve érvénytelenség megállapítását: nyilatkozni kell arra
vonatkozóan, hogy az ajánlat a bontás során megállapítható formai és
tartalmi követelményeknek megfelelt és a további elbírálásra alkalmas,
§ a hiánypótlásra vonatkozó nyilatkozatot,
§ a bontási eljárás befejezésének idõpontját,
§ Bíráló bizottság elnökének aláírását és a hitelesítésre felkért egy bizottsági
tag aláírását.

8. §
Ajánlatok értékelése és elbírálása
(1) Munkacsoport az ajánlatok bontásától számított 8 napon belül, építési beruházás esetén 15
napon belül az ajánlatokról értékelõ elemzést készít, melyet a bizottság elé terjeszt.
(2) A bizottság a bontástól számított 30 napon belül, építési beruházás esetén 60 napon belül
ülést tart. A bíráló bizottság a döntéshozatalt elõsegíti szakvéleményével és döntési
javaslatával.
A benyújtott ajánlatokat a bíráló bizottság javaslata alapján az elnök bírálja el.
(3) Az elbírálás menete:
a) Formai elemek vizsgálata:
§ az ajánlat alaki vonatkozása tekintetében megfelel-e a kiírás, illetve a
törvényi kitételeknek,
§ ajánlattevõ teljesítette-e az ajánlati biztosítékot,
§ nyilatkozatok, igazolások meglétének vizsgálata abból a szempontból,
hogy nem okozza-e az ajánlattevõ (alvállalkozó) kizárását.
b) Az ajánlattevõk alkalmasságáról való döntés.
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c) Az ajánlatok tartalmának elbírálása, a legkedvezõbb ajánlatot tevõ kiválasztása,
melynek során érvényesíteni kell az alábbi szempontokat:
§ a felhívásban meghatározott elbírálási szempont, ill. részszempontok, és
azok súlyszámainak figyelembevételével kell az érvényes ajánlatokat
értékelni.
(4) Amennyiben az ajánlatokban megjelölt ellenszolgáltatás meghaladja a Társulási Tanács
által a közbeszerzéshez rendelt pénzügyi fedezetet, az ajánlatkérésre jogosult köteles a
bizottság szakvéleményével együtt elõterjesztést tenni a Társulási Tanács felé és kérni a
szükséges pénzügyi fedezet biztosítását vagy a bizottság döntése alapján eredménytelennek
minõsíteni az eljárást.

9. §
Eredményhirdetés
(1) Eredményhirdetési idõpont az, ami az ajánlati (vagy részvételi) felhívásban vagy a
halasztásról szóló levélben meghatározásra kerül. Az ajánlatokat a lehetõ legrövidebb idõn
belül el kell bírálni, az eljárás eredményét vagy eredménytelenségét legkésõbb az ajánlatok
felbontásától számított 30 (építési beruházás esetén 60) napon belül – az ajánlati felhívásban
meghatározott eredményhirdetési idõpontban – nyilvánosan ki kell hirdetni.
(2) Ajánlatkérõ az eredményhirdetés idõpontját – indokolt esetben – egy alkalommal,
legfeljebb 30 nappal elhalaszthatja.
(3) Az eredményhirdetésre a (7) bekezdésben foglaltak kivételével az ajánlattevõket, továbbá
– a közbeszerzéshez központi költségvetési támogatásban részesülõ ajánlatkérõ esetén – a
külön jogszabályban meghatározott szerveket, személyeket meg kell hívni.
(4) Az eljárás eredményét a (7) bekezdésben foglaltak kivételével az eredményhirdetést
követõ 2 munkanapon belül az ajánlatkérõ köteles az összes ajánlattevõnek megküldeni.
(5) Ajánlatkérõ köteles a (7) bekezdésben foglaltak kivételével az eljárás eredményérõl
készült tájékoztatót – legkésõbb annak kihirdetésétõl számított 5 munkanapon belül - feladni
és hirdetményben közzé tenni.
(6) Az eredményhirdetés során a (7) bekezdésben foglaltak kivételével az ajánlatkérõ köteles
ismertetni az írásbeli összegzésben foglalt adatokat.
(7) Az egyszerû közbeszerzési eljárás eredményérõl írásban kell értesíteni az ajánlattevõket az
írásbeli összegzés megküldésével az elbírálást követõ 5 napon belül, de a nyertes
ajánlattevõvel való szerzõdéskötést megelõzõen.
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10. §
A dokumentálás rendje
(1) A közbeszerzési eljárások elõkészítésével, lefolytatásával és a szerzõdés teljesítésével
kapcsolatos minden eseményt írásban dokumentálni kell és az összes iratot a közbeszerzési
eljárás lezárulásától, illetõleg a szerzõdés teljesítésétõl számított (5) öt évig meg kell õrizni.
(2) A jegyzõkönyveket, hiánypótlási felszólításokat, értesítéseket, tájékoztatókat,
hirdetményeket tértivevénnyel kell postázni és a feladóvevényeket meg kell õrizni.
(3) A bíráló bizottsági ülésrõl jegyzõkönyvet kell készíteni, amelynek melléklete a bizottság
által jóváhagyott szakvélemény és értékelési ponttáblázat.
(4) Az ajánlatkérõ döntésérõl jegyzõkönyv készül, melyet az ajánlatkérõ ír alá.

11. §
A belsõ ellenõrzés rendje
A közbeszerzési eljárások lefolytatásával kapcsolatos belsõ ellenõrzés rendjét a Társulás
„Belsõ-ellenõrzési Szabályzata” tartalmazza.

12. §
Összeférhetetlenség
(1) A Kbt. szerinti összeférhetetlenségi okokra való hivatkozással az ajánlatok felbontását
követõen, az ajánlattevõk nevének ismeretében írásban nyilatkozni kötelesek az alábbiak
arról, hogy részükrõl összeférhetetlenség áll-e fenn:
§ Ajánlatkérõ nevében eljáró személy (Elnök)
§ Bíráló bizottság tagjai
§ Közbeszerzési elõkészítõ munkacsoport tagjai
§ A közbeszerzési eljárás lebonyolításával megbízott külsõ szakértõ
személy(ek) vagy szervezet
§ A közbeszerzési eljárás elõkészítésébe és lefolytatásába bevont
szakértõ személy(ek) vagy szervezet.
(2) Az összeférhetetlenségi nyilatkozat a bíráló bizottsági ülésrõl felvett jegyzõkönyvbe
foglalva is megtehetõ, de ebben az esetben a jegyzõkönyvet a nyilatkozónak is alá kell írnia.
(3) A jelen szabályzat hatálya alá tartozó eljárásban részt vevõk Kbt. szerinti
összeférhetetlenséget haladéktalanul kötelesek bejelenteni az Elnöknek (mint a bizottság és a
Társulás elnökének).
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II. FEJEZET
13. §
A fejezet hatálya
(1) A jelen fejezet rendelkezéseit kell alkalmazni az árajánlatkéréssel megvalósuló
beszerzések esetében.
(2) Árajánlatkéréssel kell megvalósítani mindazon beszerzéseket, amelyek értéke nem éri el
az egyszerû közbeszerzési eljárás értékhatárát, de értéke meghaladja az alábbi értékhatárokat:
§ szolgáltatás, tervpályázat és árubeszerzés esetén: nettó 1.200 e Ft
§ építési beruházás esetén: nettó 4.000 e Ft.

14. §
Árajánlatkérés
(1) Árajánlatkéréssel megvalósuló beszerzés esetén legalább 3 ajánlattevõnek meg kell
küldeni az ajánlattételi felhívást. Díjmentes rendelkezésre bocsátás esetén a dokumentáció az
ajánlattételi felhívással egyidejûleg is megküldhetõ az ajánlattevõknek.
(2) A felhívásnak tartalmaznia kell legalább:
§ az ajánlatkérõ nevét, címét, elérhetõségét;
§ a beszerzés tárgyának meghatározását;
§ az ajánlatkérõ részérõl a kapcsolattartó nevét;
§ a dokumentáció átvételének helyét (a rendelkezésre bocsátás módját ill.
feltételeit);
§ az ajánlattételi határidõt;
§ az ajánlat benyújtásának címét.
(3) Az ajánlattevõnek az ajánlathoz csatolni kell:
§ a referenciák ismertetését.
(4) A beérkezett árajánlatokat a benyújtási határidõ napján kell felbontani. A borítékbontásról
feljegyzést kell készíteni.
§ Az ajánlatok felbontását követõ 10 napon belül a munkacsoport az
ajánlatokról elemzõ értékelést készít.
(5) Az ajánlatokat bizottság értékeli, amelynek tagjai:
A kötelezettségvállalásra együttesen jogosultak:
§ Az Elnök, aki egyben a bizottság elnöke (akadályoztatása esetén az
elnök-helyettes II.), és az
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§

egyik elnök-helyettes.

A Bizottság a borítékbontást követõ 15 napon belül az elemzõ értékelés alapján megvizsgálja
az ajánlatokat, és javaslatot tesz a döntéshozatalra.
(6) A benyújtott árajánlatokat a bizottság javaslata alapján az Elnök bírálja el.
(7) Az eljárás eredményérõl a közbeszerzési munkacsoport a döntéshozatalt követõ 5
munkanapon belül írásban értesíti az ajánlattevõket.
(8) A jelen szabályzat 2.§ (2) bekezdéseit, 3. § és 5. § (6-7), bekezdését, 6. §, 11.§. és 12.§ában foglaltakat árajánlatkérés esetén is értelemszerûen alkalmazni kell.

15. §
Értelmezõ rendelkezés
E szabályzat alkalmazásában:

Az ajánlatkérõ:
A Társulási Tanács vagy a képviseletét ellátó tisztségviselõ (Elnök)

Az ajánlatkérõ nevében eljáró személy:
A Társulási Tanács elnöke (a továbbiakban: Elnök),
akadályoztatása esetén az elnök-helyettes.
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16. §
Záró rendelkezések

(1) A szabályzat 2005.november 17-én lép hatályba.
(2) Rendelkezéseit a hatálybalépését követõen indított eljárásokra kell alkalmazni.

……………………………………..
Elnök

Mellékletek:
Táblázatok az értékhatárokról (nemzeti és közösségi)
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MELLÉKLETEK
Közbeszerzési értékhatárok 2005. évben
Egyszerû közbeszerzési
Nemzeti értékhatár alatti egyszerû közbeszerzési
eljárás
értékhatára
eljárás
alatti
Nemzeti értékhatár felét
Nemzeti értékhatár felét
el nem érõ, de az egyszerû Árajánlat kérés
Nemzeti
értékhatár
feletti
meghaladó közbeszerzési
közbeszerzési eljárás
közbeszerzési
eljárás (min. 3 ajánlattevõtõl)
eljárás
értékhatárát eléri
(m Ft)
(m Ft)
(m Ft)
(m Ft)
Nettó
Bruttó
Nettó
Bruttó
Nettó
Bruttó
Nettó
Bruttó
Általános közbeszerzési eljárás

Beszerzés típusa

Szolgáltatás, tervpályázat

20

25

10

12,5

Árubeszerzés
Építési beruházás
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió

25
70
100
25

31,25
87,5
125
31,25

12,5
35
-

15,625
43,75
-

Eljárás megindítása

2

2,5

2
2,5
10
12,5
Egyidejûleg
3
ajánlattevõnek
írásbeli
Hirdetményt kell közzétenni a Ajánlati
felhívást ajánlattételi felhívást kell
Közbeszerzési Értesítõben
hirdetménnyel
küldeni, vagy lehetõség van
Ajánlati felhívás ill. Részvételi Közbeszerzési Értesítõben (de nem kötelezõ) az
felhívás
kötelezõ közzétenni
Ajánlattételi felhívást a
Közbeszerzési Értesítõben
közzétenni

2

2,5*

2
10
-

2,5*
12,5*
-

Árajánlatkérés kiküldése
min. 3 ajánlattevõnek

Jelmagyarázat:
*-Árubeszerzés és szolgáltatás, Tervpályázat esetén nettó 1.200 e Ft, bruttó 1.500 e Ft értékhatár alatt nem kötelezõ a 3 árajánlatkérés.
- Építési beruházás esetén nettó 6.000 e Ft, bruttó 7.500 e Ft értékhatár alatt nem kötelezõ 3 ajánlatkérés.
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Közbeszerzési közösségi értékhatárok 2005. évben
Általános közbeszerzési eljárás (Klasszikus szektorba tartozó szervezetek vonatkozásában)
Beszerzés típusa

Nettó összegek
a)
130.000 SDR-nek megfelelõ euró (154.014 euró)
38.082.093 Ft

b) 200.000 SDR-nek megfelelõ euró (236.945 euró)
58.587.835 Ft

Kbt. 22. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott ajánlatkérõk esetén (a
minisztérium, a Miniszterelnöki hivatal, a központosított közbeszerzés során
ajánlatkérésre feljogosított szervezet), valamint akkor, ha a védelem terén a
beszerzendõ árú a Kbt. 2. mellékletében szerepel

Kbt. 22. § (1) bekezdésében és (2) bekezdésének b) pontjában
meghatározott összes egyéb ajánlatkérõ esetében, valamint a 22. § (1)
bekezdésének a) pontjában meghatározott ajánlatkérõk esetében, ha a
védelem terén beszerzendõ áru a 2. mellékletben nem szerepel

Építési beruházás
Kbt. 31. § (1)

5.000.000 millió SDR-nek megfelelõ euró (5.923.624 euró)
1.464.695.882 Ft
Kbt. 22. § (2) bekezdésének a) pontjában említett építési beruházás

5.000.000 euró
1.236.317.470 Ft
Kbt. 22. § (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott
ajánlatkérõk esetén

Építési koncesszió
Kbt. 31. § (2)

5.000.000 euró
1.236.317.470 Ft
Kbt. 32. § (2) bekezdés szerint

Árubeszerzés
Kbt. 30. § a), b)

a) 130.000 SDR-nek megfelelõ euró
(154.014 euró)
38.082.093 Ft

Szolgáltatás megrendelése
Kbt. 32 § a), b), c), d)

Tervpályázat
Kbt. 33 § a), b)

Kbt. 22. § (1) bekezdésének a) pontjában
meghatározott ajánlatkérõk esetében, ha
a szolgáltatás a 3. mellékletben szerepel,
kivéve a 8. csoportba tartozó kutatási és
fejlesztési szolgáltatásokat és az 5.
csoportba tartozó 7524,7525,7526 számú
távközlési szolgáltatásokat

b) 200.000 SDR-nek megfelelõ
euró (236.945 euró)
58.587.835 Ft
Kbt. 22. § (1) bekezdésében
meghatározott
összes
egyéb
ajánlatkérõ
esetében,
ha
a
szolgáltatás a 3. mellékletben
szerepel, kivéve a 8. csoportba
tartozó kutatási és fejlesztési
szolgáltatásokat és az 5. csoportba
tartozó 7524,7525,7526 számú
távközlési szolgáltatásokat

a) 130.000 SDR-nek megfelelõ euró (154.014 euró) 38.082.093 Ft
vagy
200.000 euró
49.452.699 Ft
a Kbt. 32 § a)-c) pontjában meghatározott értékhatárok, ha a
tervpályázati eljárás eredményeként szolgáltatás megrendelésére
kerül sor.
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c)
200.000 euró
49.452.699 Ft
a 3. mellékletben a 8. csoportba
tartozó kutatási és fejlesztési
szolgáltatások és az 5. csoportba
tartozó 7524,7525,7526 számú
távközlési szolgáltatások, valamint
a
4.
melléklet
szerinti
szolgáltatások esetében

d)

200.000 euró
49.452.699 Ft
a 22. § (2) bekezdésének a)
pontjában
említett
szolgáltatás
valamint
b)
pontjában
meghatározott ajánlatkérõk esetén

b) 130.000 SDR-nek megfelelõ euró (154.014 euró) 38.082.093 Ft
vagy
200.000 euró
49.452.699 Ft
a Kbt. 32 § a)-c) pontjában meghatározott értékhatárok minden
olyan tervpályázati eljárás esetében, amelynek pályázati díja és a
pályázóknak fizetendõ díjak együttes teljes összege eléri, vagy
meghaladja ezeket az értékhatárokat.

