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A Győr-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Igazgatósága (9022 Győr, Széchenyi tér 5.), mint 

a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. § (1) 

bekezdésének d) pontja szerinti ajánlatkérő, a Kbt. 5. § (1) bekezdésében foglalt szabályozási 

kötelezettségének eleget téve, 2010. évre vonatkozó éves összesített közbeszerzési tervét (a 

továbbiakban: közbeszerzési terv) az alábbiak szerint határozza meg: 

 

 

A/ ÁLTALÁNOS RÉSZ 
 

 

1. A közbeszerzési terv felépítése 

 

A közbeszerzési terv az alábbi fő részekből áll: 

 

A/ Általános rész 

 

A közbeszerzési terv A/ része ismerteti a közbeszerzési terv felépítését, a Kbt. közbeszerzési 

terv szempontjából releváns legfontosabb rendelkezéseit, valamint a közbeszerzési terv 

összeállításának módját. 

 

B/ A 2010. év során megindítani tervezett egyes közbeszerzési eljárások részletes adatai 

 

A közbeszerzési terv B/ része a 2010. év során megindítani tervezett egyes közbeszerzési 

eljárások részletes adatait tartalmazza táblázatos formában.  

 

 

2. A Kbt. közbeszerzési terv szempontjából releváns legfontosabb rendelkezései 

 

2.1 A közbeszerzési terv 

 

A közbeszerzési tervet a költségvetési év elején, lehetőség szerint április 15. napjáig kell 

elfogadni, amelyet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie. A közbeszerzési terv 

nyilvános.   

 

A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet 

a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell. 

 

A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó 

eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő továbbá a közbeszerzési tervben nem 

szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre 

vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt 

közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési 

tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a 

módosítás indokát is.  

 

Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzések Tanácsa vagy az illetékes ellenőrző szervek 

kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni. 

 

2.2 A közbeszerzés tárgyai   

 

A jelen közbeszerzési terv szempontjából releváns közbeszerzési tárgyak: 
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2.2.1 Árubeszerzés 
 

Valamely ingó vagy ingatlan dolog tulajdoni (használati, hasznosítási) jogának 

megszerzése, amely (adott esetben) magában foglalja a beállítást és az üzembe helyezést is.  

 

2.2.2 Építési beruházás 

 

Valamilyen építmény kivitelezésére és átvételére irányul, amely magában foglalhatja a 

tervezési tevékenységet (mely önállóan is közbeszereztethető).  

 

2.2.3 Szolgáltatás megrendelése  

 

Minden olyan tevékenység, amely nem minősül árubeszerzésnek vagy építési 

beruházásnak. Tárgya leggyakrabban valamely tevékenység megrendelése.  

 

2.3. A közbeszerzés értéke  

 

2.3.1 A becsült érték  
 

A közbeszerzés értékét a beszerzés tárgyának forgalmi adó nélkül számított, a beszerzés 

megkezdésének időpontjában legmagasabb összegű ellenszolgáltatásban kell 

meghatározni.  

 

A teljes ellenszolgáltatásba bele kell érteni a vételi jog átengedésének értékét. 

 

A közbeszerzés becsült értékébe be kell számítani az ajánlatkérő által a részvételre 

jelentkezők, az ajánlattevők részére fizetendő díjat és kifizetést (jutalékot) is, amennyiben az 

ajánlatkérő teljesít ilyen jellegű kifizetést a részvételre jelentkezők, az ajánlattevők részére.  

 

A közbeszerzés megkezdésén a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény feladásának 

időpontját, a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetében vagy az egyszerűsített eljárás 

meghatározott eseteiben pedig az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg – egyes 

esetekben [a Kbt. 125. § (2) bekezdésének c) pontja (Kbt. 135. §) és a Kbt. 147. § (5) 

bekezdése szerinti eljárásban] – a tárgyalás megkezdésének időpontját kell érteni.  

 

2.3.2 A részekre bontás tilalma  
 

A Kbt. tiltja a közbeszerzés értékének részekre bontását olyan céllal, amely a Kbt. 

versenyeztetési szabályainak megkerülésére, alkalmazásának mellőzésére irányul. Nincs 

tehát mód a közbeszerzés tárgyának önkényes tagolása alapján azt állítani, hogy több olyan 

beszerzésről van szó, amelyek közül egyiknek az értéke sem éri el az értékhatárt. 

 

2.3.3 Az egybeszámítási kötelezettség 

 

A beszerzés tárgyának és becsült értékének megállapítása mellett annak eldöntéséhez, hogy 

közbeszerzési eljárást kell-e lefolytatni (és ha igen, mely értékhatár szerinti eljárást), az 

egybeszámítási kötelezettség fennállása is vizsgálandó.  

 

Az egybeszámítási kötelezettség célja annak megakadályozása, hogy a Kbt-t a beszerzés 

részekre bontásával, és így a beszerzési érték csökkentésével meg lehessen kerülni. Nem 
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tilos azonban az, hogy az ajánlatkérő a korábban egybeszámított értékű beszerzést több 

részre bontva, azt több közbeszerzési eljárás keretében valósítsa meg. Lehetőség van tehát 

arra is, hogy több egybeszámított értékű beszerzés/beruházás egy eljárás keretében 

kerüljön meghirdetésre oly módon, hogy a megindított eljárásban az egyes 

beszerzések/beruházások egymástól elkülönülő részajánlatként jelenjenek meg.  

 

A Kbt. értelmében az egybeszámítási kötelezettség keletkezéséhez három együttes 

(konjuktív) feltétel fennállása szükséges, nevezetesen, hogy 

– a beszerzésekre egy költségvetési évben vagy tizenkét hónapon belül kerüljön sor;  

– a beszerzésekre egy ajánlattevővel lehetne szerződést kötni; valamint 

– az egyes beszerzések rendeltetése azonos, vagy hasonló, illetőleg felhasználásuk 

egymással közvetlenül összefügg.  

 

A feltételek együttessége azt jelenti, hogy amennyiben a három feltétel közül akár egy nem 

teljesül, úgy a közbeszerzés értékét nem kell összevonni, és az adott beszerzéseket a külön-

külön számított értékük szerint is meg lehet valósítani. 

 

Az egybeszámítási kötelezettség csak az azonos típusú közbeszerzési tárgyak értékének 

egybeszámítására vonatkozik: építési beruházások értékéhez tehát csak építési beruházások 

(árubeszerzések értékéhez csupán árubeszerzések, illetőleg szolgáltatás megrendelések 

értékéhez csak szolgáltatás megrendelések) számíthatók hozzá.  

 

A beszerzések egy költségvetési évben vagy tizenkét hónap alatt történő megvalósításával 

összefüggő feltétel esetén az időtartam vizsgálatánál a beszerzés megkezdésének időpontja 

irányadó. E feltétel tekintetében kivételt képez a több év alatt megvalósuló építési 

beruházás, amikor a teljes beruházásért járó ellenszolgáltatást egybe kell számítani.    

 

Az egy ajánlattevővel való szerződéskötés lehetőségével kapcsolatos feltétel teljesüléséhez 

elegendő a szerződéskötésre vonatkozó elméleti lehetőség fennállása. Ha tehát egy 

ajánlattevő elvileg alkalmas lehet a teljesítésre, a feltétel megvalósulása már megállapítható 

függetlenül attól, hogy az adott ajánlattevő éppen abban a helyzetben van-e, hogy teljesíthet, 

avagy sem. 

 

A becsült érték meghatározására a Kbt. beszerzési tárgyanként egyedi szabályokat is 

meghatároz /Kbt. 36. § - 39/A. §/.  

 

2.4 A közbeszerzési értékhatárok és az alkalmazandó eljárásfajták 

 

A közbeszerzési terv szempontjából releváns közbeszerzési értékhatárok és alkalmazandó 

eljárásfajták közötti összefüggés: 
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ÁRUBESZERZÉS ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS 
SZOLGÁLTATÁS 

MEGRENDELÉSE 

az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárát (az ún. bagatell értékhatárt) elérő vagy meghaladó,  

de a nemzeti értékhatárok fele alatti értékű közbeszerzés: 

egyszerű eljárás hirdetmény közzététele nélkül   
(hirdetmény nélküli egyszerű eljárás, 

egyszerű közbeszerzési eljárás minimum három vállalkozó ajánlattételre való közvetlen felhívásával) 

8.000.000,-Ft – 14.999.999,-Ft 15.000.000,-Ft – 44.999.999,-Ft 8.000.000,-Ft – 12.499.999,-Ft 

a nemzeti értékhatárok felét elérő vagy meghaladó, de a nemzeti értékhatár alatti értékű közbeszerzés:  

egyszerű eljárás a Közbeszerzési Értesítőben való hirdetmény közzétételével   
(hirdetményes egyszerű eljárás) 

15.000.000,-Ft – 29.999.999,-Ft 45.000.000,-Ft – 89.999.999,-Ft 12.500.000,-Ft – 24.999.999,-Ft 

a nemzeti értékhatárokat elérő vagy meghaladó, de a közösségi értékhatár alatti értékű közbeszerzés:  

nemzeti értékhatár szerinti eljárás 

30.000.000,-Ft – 53.016.403,-Ft 90.000.000,-Ft –1.326.163.883,-Ft 25.000.000,-Ft – 53.016.403,-Ft 

a közösségi értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzés: 

közösségi értékhatár szerinti eljárás 

53.016.404,-Ft-tól  

(211.000,-EUR-tól)  
1.326.163.884,-Ft-tól 
(5.278.000,-EUR-tól)  

53.016.404,-Ft-tól  

(211.000,-EUR-tól) 

 

2.5 A közbeszerzési eljárás közbeszerzési terv szempontjából releváns fajtái  

 

A jelen közbeszerzési terv szempontjából releváns eljárásfajták jellemzői: 

 

2.5.1 Nemzeti értékhatár szerinti nyílt eljárás 

 

Nemzeti értékhatár szerinti eljárás akkor indítandó, ha a beszerzés (beruházás) becsült 

értéke a nemzeti értékhatárt eléri, vagy meghaladja, de a közösségi értékhatár alatt 

marad. 

 

A nemzeti értékhatár szerinti nyílt eljárást a Kbt. 240. § - 254. §-ai alapján kell lebonyolítani. 

 

 

3. A közbeszerzési terv összeállításának módja 

 

3.1 A közbeszerzési értékhatárok változásának hatása 

 

A közbeszerzési értékhatárok 2010. január 1-től hatályos megemelése miatt a Győr-Moson-

Sopron Megyei Múzeumok Igazgatósága a 2010. év során árubeszerzés, illetve – a 3.3. 

pontban foglaltakon felül – szolgáltatás megrendelése tárgyú közbeszerzési eljárás 

megindítására várhatóan nem lesz köteles, ugyanis a vonatkozó beszerzések értéke nem éri el 

a 8.000.000,-Ft-os közbeszerzési értékhatárt.  

 

3.2 A közbeszerzési terv forrásai  

 

A közbeszerzési terv forrása a Győr-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Igazgatósága, mint 

ajánlatkérő által a régészeti feltárásokon szükséges kézi földmunka és egyéb szolgáltatások 

megrendelése tárgyú közbeszerzési eljárás adatai, illetve a Győr-Moson-Sopron Megyei 
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Múzeumok Igazgatósága régésze, Bíró Szilvia által elkészített a 2010. évben várható régészeti 

ásatások összefoglaló adatait tartalmazó dokumentum.  

 

3.3 Az egybeszámítási szabályok alkalmazása 

 

A közbeszerzési terv készítése szempontjából egyedül releváns régészeti feltárásokon 

szükséges kézi földmunka és egyéb szolgáltatások megrendelése tárgyú szolgáltatás 

megrendelések mindegyike a Kbt. 40. § (2) bekezdése szerinti egybeszámítási szabály hatálya 

alá tartozik, így valamennyi 2010. évben megindítandó e tárgyú munka értékét egybe kell 

számítani. 
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B/ A 2010. ÉV SORÁN MEGINDÍTANI TERVEZETT  

EGYES KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK ADATAI 
 

 

SORSZÁM BESZERZÉS (BERUHÁZÁS) TÁRGYA SZERZŐDÉS 

TÁRGYA 

ELJÁRÁS 

TÍPUSA, FAJTÁJA 

BESZERZÉS 

BECSÜLT ÉRTÉKE 

TELJESÍTÉS 

HELYE 

1. Kézi földmunka végzése kb. 45.000 m
2
 

régészeti feltárási területen (+-20%), 

valamint az ehhez kapcsolódó rajzos 

adatrögzítés, elsődleges lelettisztítás és 

elsődleges leletkonzerválás, továbbá 

számítógépes régészeti adatrögzítés 

elvégzése 

építési beruházás nemzeti értékhatár 

szerinti nyílt eljárás 

– keretmegállapodás 

szerint 
 

35.000.000,-Ft - Sopron, Fő tér  

- Sopron, Bencés templom 

- Sopron, Botond u. 

- Győr, Bencés rendház 

- Harka, Keresztföldek 

- Gönyü, Dózsa Gy. u. 2. 

- Bezi, Faluhely-dűlő 

2. Takarítási feladatok ellátása  szolgáltatás 

megrendelése 

nemzeti értékhatár 

szerinti nyílt eljárás
 

12.000.000,- Ft -  Győr, Széchenyi tér 5. 

- Győr, Stelczer köz 14. 

- Győr, Széchenyi tér 4. 

- Győr, Teleki u. 21. 

- Győr, Kiss János u. 9. 

- Győr, Vasvári P. u. 1. 

- Győr, Bécsi kapu tér 5. 

- Mosonmagyaróvár, Fő u. 

19. (Cselley ház) 

- Mosonmagyaróvár, Szent 

István király u. 1. (Hansági 

Múzeum) 

- Csorna, Szent István tér 34. 

 

Győr, 2010. április 01. 

 

              _______________________________ 

                       Perger Gyula 

                        megyei múzeumigazgató 


