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Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ 

Beszerzési szabályzata a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzésekről 

 

A Beszerzési szabályzat rendelkezéseit a közbeszerzésekről szóló, 2015. évi CXIII. 

törvény (továbbiakban  Kbt), a közbeszerzési értékhatárok alatti beszerzések 

megvalósításával és ellenőrzésével kapcsolatos szabályokról   szóló 459/2016. (XII.23.) 

Kormányrendelet, valamint  az államháztartásról szóló  368/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendelet (továbbiakban: Ávr.) árubeszerzései, szolgáltatás igénybevételi és építési 

beruházásai (közbeszerzési értékhatárok alatti beszerzések) vonatkozásában kell 

alkalmazni. 

 

1.) A szabályzat hatálya alá tartozó beszerzések értékhatárai 

 

- az intézmény az államháztartás működési rendjéről (Ámr.) szóló, többször 

módosított 459/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében a nettó 200.000 Ft-ot 

meg nem haladó beszerzéseknél nem köteles írásbeli kötelezettség-vállalásra. 

Ezen beszerzések rendjét is ezen szabályzat keretein belül határozzuk meg. 

 

- 2015. évi CXIII. törvény (továbbiakban  Kbt), a közbeszerzési értékhatárok  

 
nettó        200 001 Ft és nettó   3.000.000 Ft közötti beszerzések 

nettó 3.000.001 Ft és nettó 15.000.000 Ft közötti árubeszerzések, szolgáltatások 

nettó 3.000.001 Ft és nettó 25.000.000 Ft közötti építési beruházások 

 

A tárgyévet követően a Magyar Köztársaság aktuális évi költségvetésről szóló törvényben 

meghatározott közbeszerzési értékhatár alatti árubeszerzés, szolgáltatás, építési beruházás 

esetén a Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ a Győr Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának Közgyűlése által az évenkénti költségvetési rendeletében 

meghatározottak szerint jár el. 

 

2.) Az egyes értékhatárokhoz tartozó beszerzések szabályai: 

 

A beszerzésekkel összefüggésben beérkezett számlákhoz a kötelezettség-vállalási rend 

szabályai szerint minden szükséges bizonylatból legalább egyet csatolni kell, pl.: 

megrendelés, szerződés, megállapodás, bizonylatkísérő lap és utalvány. 

 

 

Továbbá az intézmény beszerzéseinek listáját az előzőekben leírt tartalommal e-mail-ben 

a Közigazgatási Osztályra kell küldeni, hirdetményként való megjelentetés céljából. Az 

Ügyfélszolgálati Csoport e feladattal megbízott ügyintézője 1 hónapos időtartamra a 

papíralapú változatot kifüggeszti, majd az előírt határidőn belül a hirdetmény 

megjelenéséről igazolást küld az intézmény részére. A beszerzések listájának elküldése a 

gazdasági ügyintéző feladata. 

 

a.) Nettó 200.000 Ft-ot meg nem haladó beszerzések  

- esetén 2018. évben 200.000 Ft (évenként módosulhat), nincs szükség a 

beszállítókkal történő írásbeli kötelezettségvállalásra a költségvetési rendelet     

bekezdése alapján. A beszerzések történhetnek megrendeléssel, közvetlen 

vásárlással, stb. 



 3 

- Törekedni kell a szakmailag indokolt mennyiségű áru beszerzésére, a lehető 

legkedvezőbb költséggel. Olyan beszerzési forrásokat kell keresni, amelyek 

közületek részére kedvezőbb szállítási feltételeket biztosítanak, célszerű a 

különböző akciós lehetőségek kihasználása is. 

 

- A beszerzés tényét minden esetben számlával kell igazolni, amennyiben 

szállítólevél is készült, azt a számlához kell csatolni. 

 

 

b.) Nettó 200.001 Ft és nettó 3.000.000 Ft közötti (az érték évenként a költségvetési 

rendeletben előírtak szerint módosulhat) beszerzések esetében lehetőség van a 

költségvetési rendelet  alapján a közvetlen megrendelésre, szerződés-kötésre az 

arra alkalmas beszállítótól több ajánlat bekérése nélkül. Amennyiben a 

beszerzendő tárgyi eszköz jellege miatt nem indokolt a kétoldalú írásos 

szerződés létrehozása, a bevezetés történhet közvetlen írásos megrendeléssel is. 

Ebben az esetben a megrendelést a számlához kell csatolni. 

 

c.) Nettó 3.000.001 Ft és nettó 15.000.000 Ft közötti értékű (évenként a 

költségvetési rendelet szerint módosulhat) árubeszerzések, szolgáltatások 

megrendelése esetén a költségvetési rendelet lehetővé teszi, hogy a pályáztatás 

lefolytatása, legalább három pályázó felkérésével történjen. (Meghívásos 

pályázat) 

 

 

d.) Nettó 3.000.001 Ft és nettó 25.000.000 Ft közötti értékű építési beruházások 

esetén a költségvetési rendelet pontja értelmében pályáztatást kell lefolytatni 

legalább három pályázó felkérésével. 

 

3.) Kivételt képeznek a pályáztatási kötelezettség alól: 

 

- Amennyiben az árubeszerzés, vagy szolgáltatás igénybevétel jellegéből 

következően nincs mód legalább három pályázó felkérésére, az árubeszerzés, 

illetve szolgáltatás igénybevétele esetén a kötelezettségvállaló írásban köteles 

indokolni a költségvetési rendeletben előírt eljárástól való eltérés okát. Ennek 

formája a szakmai indokokkal alátámasztott feljegyzés, amelyet a szerződéshez 

kell csatolni.  

 

4.) A pályáztatás szabályai: 

 

- Amennyiben a beszerzésre felkérhető pályázók köre előzetesen nem határozható 

meg, akkor a pályáztatás történhet nyílt, hirdetmény útján közzétett pályázati 

felhívás formájában is, amelyet a sajtóban (napilap, rádió, kábeltelevízió), vagy 

a Polgármesteri Hivatal internetes honlapján lehet megjelentetni. A pályáztatási 

eljárás lehet tárgyalásos és tárgyalás nélküli eljárás. 
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5.) Pályáztatási eljárás általános előírásai 

 

- A felkérő levélnek, illetve a pályázati felhívásnak mind a tárgyalásos, mind a 

tárgyalás nélküli eljárás esetén tartalmaznia kell a beszerzendő áru 

megnevezését, mennyiségét, pontos műszaki leírását, vagy a megrendelt 

szolgáltatás pontos meghatározását, az ellenszolgáltatás, a teljesítés egyéb 

feltételeit, a teljesítés határidejét, a pályázat benyújtásának módját, helyét és 

határidejét, adott esetben tájékoztatást a tárgyalás tartásáról, menetéről. 

 

- A pályázati feltételeket az ajánlatkérő szabad belátása szerint határozza meg, A 

pályázók alkalmasságának igazolására előírható cégkivonat, illetve vállalkozói 

igazolvány másolat becsatolása, referencia bemutatása. 

 

- A pályázati felhívás részét képezheti a szerződés tervezet. Szakmailag összetett 

beszerzés, vagy tárgyalásos eljárás esetén a pályázóktól is kérhető a szerződés 

tervezet, a főbb szerződéses feltételek megtartása mellett. 

 

- A pályázatokat írásban kell bekérni, illetve benyújtani. A pályázat tárgyát és a 

pályázatot benyújtó nevét, címét a külső csomagoláson szerepeltetni kell. 

 

- A pályázatok bírálatát a Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ igazgatója 

által kinevezett bizottság végzi, a bizottságnak egy tagja Győr Megyei Jogú 

Város Polgármesteri Hivatal Közbeszerzési Csoportjának szakértője. 

 

- A pályázatok bontásáról, értékeléséről jegyzőkönyvet kell felvenni, mely 

tartalmazza: 

a.) Az érvényes és érvénytelen pályázatot benyújtók nevét, címét, az 

érvénytelenség indokát. 

 

b.) A vállalási árakat, összességében legelőnyösebb ajánlat bírálati szempont 

esetén a részszempontoknak megfelelő vállalásokat. 

 

 

c.) Javaslatot a döntést hozó részére a nyertes és a nyertes pályázót követő 

második legkedvezőbb pályázatot benyújtó megjelölésével. 

 

- Érvénytelen a pályázat, ha 

a.) olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki nem felel meg a pályázati kiírás 

feltételeinek, vagy nem jogosult részt venni a pályázaton. 

 

b.) Az ajánlat benyújtására meghatározott határidő eltelte után nyújtották be a 

pályázatot. 

 

 

- A nyertes pályázó kiválasztásáról szóló döntést a kötelezettség-vállalásra 

jogosult személy hozza meg. 

 

- A pályázat eredményéről írásban értesíteni kell a pályázatot benyújtókat, de 

történhet nyilvános eredményhirdetés útján is. 
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- A szerződést a nyertes pályázóval a pályázati felhívásnak megfelelően kell 

megkötni, amelyet a kötelezettség-vállalásra jogosult személy ír alá. 

 

6. Tárgyalásos eljárás külön szabályai: 

 

- A pályázatok bontásán részt vehetnek a pályázatot benyújtók és a pályázatot 

kiíró képviselői, erre a pályázati felhívásban utalni kell. 

- A pályázatok bontásáról jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet minden 

pályázónak meg kell küldeni. A bontási jegyzőkönyvben szerepeltetni kell a 

pályázatot benyújtók cégszerű adatait (nevét, címét) és a vállalási árakat, 

összességében legelőnyösebb ajánlat bírálati szempont esetén a 

résszempontoknak megfelelő vállalásokat.  

- A tárgyalás(ok) során a versenytisztaság követelményeit figyelembe kell venni, 

és be kell tartani. A tárgyalásokról jegyzőkönyvet kell készíteni, amely alapján 

összeállított összefoglaló jegyzőkönyvet minden pályázónak meg kell küldeni. 

 

7.) A  költségvetési rendelet szerint (évenként változhat, mindig a költségvetési 

rendeletben meghatározott összegeket kell figyelembe venni) nettó 3.000.001 Ft és 

nettó 25.000.000 Ft közötti értékű építési beruházások esetében a pályáztatásra 

előírások alkalmazandók, a következő kiegészítés figyelembe vételével:  

- ezen értékhatárok közé eső építési beruházások esetén a felkérő levélnek, illetve 

a pályázatnak az építési beruházás pontos műszaki tartalmát is közölni kell, ami 

lehet a dokumentáció részét képező engedélyezési-, kiviteli terv és/vagy 

teljesítmény és funkcionális követelmények meghatározásával készült műszaki 

leírás. 

 

 

Záró rendelkezések 

Ezen szabályzat hatálybalépése a szabályzat aláírásával egyidejűleg történik, a benne 

foglaltakat az intézmény 2018. szeptember 10.-től kötelező érvényűnek tekinti. 

 

 

 

Győr, 2018.szeptember 10. 

 

 

 

 

 

 

       Loschitz Ferenc 

       igazgató 


