
Közbeszerzési terv 2010
BUdapett Esély Nonprofit KFt . •

A közbeszerzési terv a Cg.Ol-09-919580 cégjegyzékszámú "BUDAPEST ESELY Nonp-
rofit Korlátolt Felelősségű Társaság" (1091 Budapest, Üllői út 45.) által szolgáltatott
2010-es beszerzési terv adatain alapul. A nevezett társaság megbízást adott Fülöp Zoltán
ügyvédnek és hivatalos közbeszerzési tanácsadónak (székhely: 1024 Budapest, Kút u.
5., iroda: 1089 Budapest, Gaál MóIIes u. 5-7.), hogya társaság 2010-es közbeszerzési
tervét készítse el.

1. A nyilván ,artott ajánlatkérők jegyzéke

A Budapest Esély Nonprofit Kft (a továbbiakban Társaság, Megbízó vagy Ajánlatkérő)
adatainak felülvizsgálata a nyilvántartott ajánlatkérők jegyzékében - 2009. december 7-i
bejelentés alapján - módosult és jellenleg az alábbi adatokkal szerepel:

Szervezet neve:
~

BUDAPESTESELYNonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság

~z ajánlatkérő technikai azonosítója:1
AK02394

Irányítószám:
1091

Irelepülés:
Budapest

Utca, házszám: I
Üllői út 45.

-
Kbt. 22. § (1) bek. szerinti besorolá-I d) pont
sa:

Felülvizsgáit / új adat?: I igen

A módosítás azért volt szükséges, Jert a Társaság regisztrációját követően (2009. július
8-i hatállyal) átalakult nonprofit korlátolt felelősségű társasággá. A jelen közbeszerzési
tervet elkészítő Megbízottnak tudol11ásavan arról, hogya Társaság székhelye rövid időn
belül meg fog változni. A Kbt.18. § értelmében az ajánlatkérők [ ...] kötelesek a Kbt. hatá-
lya alá tartozásukról, valamint ada~aikban bekövetkezett változásról a Közbeszerzések
Tanácsát értesíteni az e törvény hafálya alá kerülésüktől, illetve a változástói számított
harminc napon belül. Amennyiben a társaság székhelyét illetően változás áll be, úgy a
változásokat be kell jelenteni a Közbeszerzések Tanácsának.

2. A közbeszerzési terv elkészítésére és nyilvánosságra hozatalára vonatkozó
jogsz~bályi rendelkezések

A közbeszerzésekről szóló 2003, évi CXXIX, törvény (a továbbiakban Kbt.) a közbeszer-
zési terv elkészítésére és közzététel 're az alábbi rendelkezéseket szerepelteti.



Kbt. 5. § (1) A 22. § (1) bekezdé~ében meghatározott ajánlatkérők [ ...] a költségvetési
év elején, legkésőbb április 15. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet Catovábbi-
akban: közbeszerzési terv) kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseik-
ről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie. A közbe-
szerzési terv nyilvános. I

(2) A közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását (módosításait) az aján- 1-

latkérőnek a honlapján, ha nerrl rendelkezik honlappal a Közbeszerzések Taná-
I

csa honlapján - a közbeszerzési terv módosítása esetén a módosítás elkészíté-
sétől számított öt munkanaponl belül - közzé kell tennie. [ ... ] A közbeszerzési
tervnek a honlapon a tárgyévet követő évre vonatkozó közbeszerzési terv hon-
lapon történő közzétételéig kell jelérhetőnek lennie.

(3) A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást,
amelyet a tervben szintén megfelelien szerepeltetni kell.

(4) A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vo-
natkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő továbbá a közbeszerzési
tervben nem szereplő közbeszerzé!sre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított
közbeszerzésre vonatkozó eljárást ib lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból
előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a köz-
beszerzési tervet módosítani kell ~z ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, .
megadva a módosítás indokát is. I

(5) Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzések Tanácsa vagy az illetékes ellenőrző szervek
kérésére a közbeszerzési tervét medküldeni.

Javaslom, hogy a vastag keretben szereplő módon járjon el a társaság a közbeszerzési .
terv közzététele során.

3. A közbeszerzési terv elkészíFésének módszertana - a 2010. évre irányadó
közbeszerzési értékhatárok

I
A közbeszerzési értékhatárok kapcsán két értékhatárról van szó: a nemzeti (egyszerű)
eljárásrend szerint értékhatárról, iliefőleg a közösségi rezsim értékhatárairól.

A nemzeti (egyszerű) eljárási rezsim közbeszerzési értékhatárait a költségvetési törvény
állapítja meg. A Magyar Köztársasáq 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX.
törvény 87. § (1) bekezdése a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a to-
vábbiakban: Kbt.) VI. Fejezete alkalmazásában a nemzeti közbeszerzési értékhatárokat
2010. január 1-jétől 2010. december 31-éig az alábbiak szerint állapítja meg:

a) árubeszerzés esetében: 8,0 millió forint;
b) építési beruházás esetében: 15,0 milliÓ forint;
c) építési koncesszió esetében: 100,0 rnillló forint;
Q} szolgáltatás megrendelése esetéb~n: 8,0 millió forint:
CaTársaság működése szernpontjábóí ez az értékhatár bír súlyponti jelentőséggel)
e) szolgáltatási koncesszió esetében: 25,0 millió forint.
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A közösség rezsim alkalmazásánakl szükségét felvető értékhatárokat maga a Közbeszer-
zési törvény állapítaná meg. Sajnos azonban a köztársasági elnök a Közbeszerzési tör-
vény - többek között - a 2010-es értékhatárokat tartalmazó módosítását nem írta alá, a
törvényt a Parlamentnek megfontol~sra küldte vissza, ezért a magyar jogrendben (jelen-
leg) nincsen érvényes szabályozás la 2010-es uniós értékhatárokra vonatkozóan. Figye-
lemmel azonban arra, hogya közösségi értékhatárokat a 1177/2009/EK bizottsági rende-
let állapítja meg és e rendeletlen közvetlen joghatálya van Magyarországon is, ezért a
Kbt. I,V. fejezete szerinti (kÖZÖSSé9i!l)értékhatárok is érvényesen alkalmazhatóak Magya-
rorszagon.

A hivatkozott Bizottsági Rendelet értelmében a Kbt. IV. fejezet alkalmazásában az árube-
szerzésre vonatkozó értékhatár I
a) a 22. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, vala-
mint akkor, ha a védelem terén a fueszerzendő áru a 2. mellékletben szerepel: 125 000
euró (amelynek forintban kifejezett :értéke: 32.861.250,- Ft);
b) a 22. § (1) bekezdésében és (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott összes
egyéb ajánlatkérő esetében, valamint a 22. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatá-
rozott ajánlatkérők esetében, ha a Ivédelem terén a beszerzendő áru a 2. mellékletben
nem szerepel: 193 000 euró (amelyrek forintban kifejezett értéke: 50.737.770,- Ft).•.

A hivatkozott Bizottsági Rendelet értelmében a IV. fejezet alkalmazásában az építési be-
ruházásra vonatkozó értékhatár 4 4

1

85 000 euró (amelynek forintban kifejezett értéke:
1.273.702.050,- Ft).

A hivatkozott Bizottsági Rendellet értelmében a IV. fejezet alkalmazásában a
szolgáltatás megrendelésére vOlatkozó értékhatár

a) a 22. § (1) bekezdésének a) P9ntjában meghatározott ajánlatkérők esetében, ha a
szolgáltatás a 3. mellékletben szerepel, kivéve a 8. csoportba tartozó kutatási és fejlesz-
tési szolgáltatásokat és az 5. csoportba tartozó 7524, 7525, 7526 számú távközlési szol-
gáltatásokat: 125 000 euró (amelynek forintban kifejezett értéke: 32.861.250,- Ft);

b) a 22. § (ll bekezdésében megttározott összes egyéb ajánlatkérő esetében, ha a
szolgáltatás a 3. mellékletben szere~el, kivéve a 8. csoportba tartozó kutatási és fejlesz-
tési szolgáltatásokat és az 5. csoportba tartozó 7524, 7525, 7526 számú távközlési szol-
gáltatásokat: 193000 euró (arnelvnek forintban kifejezett értéke: 50.737.770,- Ft);.

1

c) a 3. mellékletben a 8. csoportba tartozó kutatási és fejlesztési szolgáltatások és az 5.
csoportba tartozó 7524, 7525, 75261számú távközlési szolgáltatások, valamint a 4. mel-
léklet szerinti szolgáltatások esetébeh: 193 000 euró (amelynek forintban kifejezett érté-
ke: 50.737.770,- Ft);, I

d) a 22. § (2) bekezdésének a) pontjában emlitett szolgáltatás, valamint b) pontjában
meghatározott ajánlatkérők esetéber 193 000 euró (amelynek forintban kifejezett érté-
ke: 50.737.770,- Ft).•.

Áttekintve a társaság beszerzéseinek típusait (árubeszerzés és szolgáltatás) 2010. január
1-étől az alábbi közbeszerzési értékhatárokat kell figyelembe venni.
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eljárási rezsim I árubeszerzés LOlgáltatás megrendelés
--

nemzeti egyszerű rezsim a x < 8 mio HUF
Kbt. VI. fejezete szerint

uniós rezsim a Kbt. IV. feje- x ~ 193 eEURO(1V50.73 mio HUF)

I

zete szerint

Ahol "x" = a beszerzés becsült értéke. A fenti értékek nettó, az általános forgalmi adó
nélkül értendőek. I

4. A közbeszerzés becsült +tékének számítására vonatkozó szabályok

A közbeszerzés értékét a Kbt. 35-40. §-ai alapulvételévei kell kiszámítani. A Kbt. 35. §-a
értemében a közbeszerzés értékén ~ közbeszerzés megkezdésekor annak tárgyáértálta-
lában kért. illetőleg kínált - általánds forgalmi adó nélkül számított, a 36-40. §-ban fog-
laltakra tekintettel megállapított - I~gmagasabb összegű teljes ellenszolgáltatást kell ér-

AtenKib't 36 § d' , b I , k b "It' té k ' k ' 't" ,d ' E. . -a a Ja meg az aru eszerzese ecsu er e ene szarm aSI mo szeret. sze-
rint az árubeszerzés becsült értéke olyan szerződés esetében, amelynek tárgya dolog
használatára, illetőleg hasznosítására vonatkozó jognak a megszerzése:
a) határozott időre, egy évre vagy ~nnál rövidebb időre kötött szerződés esetén a szer-
ződés időtartama alatti ellenszolgáltatás; az egy évnél hosszabb időre kötött szerződés
esetén pedig a szerződés időtartama alatti ellenszolgáltatás, beleértve a becsült marad-
ványértéket is; I
b) határozatlan időre kötött szerződés esetén, vagy ha a szerződés időtartama kétséges,
a havi ellenszolgáltatás negyvennyolcszorosa.

A Kbt. 38. §-a adja meg a SZOlgáiitatások beszerzésének becsült értékének számítási
módszerét. Eszerint a szolgáltatás ~ecsült értéke olyan szerződés esetében, amely nem
tartalmazza a teljes díjat: I
a) _határozott időre, négy évre vagy annál rövidebb időre kötött szerződés esetén a szer-
ződés időtartama alatti ellenszolgáltdtás;
b) határozatlan időre kötött szerződés vagy négy évnél hosszabb időre kötött szerződés
esetén a havi ellenszolgáltatás negy\lennyolcszorosa.

I
A Kbt. 40. §-a alapján a fentiek szerint kiszámított beszerzésenkénti becsült értéket egy-
be kell számítani más beszerzések éiékével az alábbi elvek figyelembevételével.

A becsült érték kiszámítása során mindazon árubeszerzések vagy építési beruházások
vagy szolgáltatások értékét egybe kell! számítani, amelyek
a) beszerzésére egy költségvetési évben vagy tizenkét hónap alatt (37. § (1) bekezdése)
kerül sor Ca39. § (1) bekezdése szerinti eset kivételével), és
b) beszerzésére egyajánlattevővel lelhetne szerződést kötni, továbbá
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c) rendeltetése azonos vagy hasonló, illetőleg felhasználásuk egymással közvetlenül ösz-
szefügg.

A Kbt. idézett szabályai alapján kalkulált becsült érték szerint kell a beszerzések közbe-
szerzési minősítését elvégezni.

5. A társaság közbeszerzé i terve az árubeszerzésekre vonatkozóan

A Társaságnak előreláthatóan nem lesz a nemzeti (egyszerű) eljárásrend alkalmazását
szükségessé tevő árubeszerzése, figyelemmel a közbeszerzések egyszerű értékhatárára.

6. A társaság közbeszerzési tere a szolgáltatások beszerzésére vonatkozóan

Az önálló táblázatban szereplő beszerzési halmazok a Kbt. 40. §-ának alkalmazásával
kerültek kialakításra. A különböző táblázatokban szereplő beszerzési halmazok esetében
nem áll fenn az egybeszámítás kötel1ezettsége.

Oktatás (OKJ-5) 30375000 Ft
OKJ-s szakképzések (3) KMOP-5.1.1/C-2f-2009-0004 15 675 000 Ft
OKJ-s szakképzések (2) TÁMqP-5.3.3-08/1-KMR-2009-0005 7 500000 Ft
OKJ-s szakképzések (2) TÁMQP-2.4.3/A-09/2-2009-0003 7 200000 Ft

Egyéb oktatás, képzés I 24944000 Ft
Tanulástechnikai tréning TÁMQP-5.3.1-08/1-2008-0001 2 200 000 Ft
Számítógépes képzés TÁMQP-5.3.1-08/1-2008-0001 864000 Ft
Angol nyelvtanfolyam TÁMdp-5.3.1-08/1-2008-0001 600000 Ft
Személyiségfejlesztő/ Ön-
ismereti tréning TÁMOP-5.3.3-08/1-KMR-2009-0005 4 200 000 Ft
Számítógépes képzés TÁMO!P-5.3.3-08/1-KMR-2009-000S 900 000 Ft
Alláskeresési technikák
tréning

, I
TAMOP-5.3.3-08/1-KMR-2009-0005 2 520 000 Ft

Kulcskompetenciák fejlesz-
tése TÁMOp-5.3.3-08/1-KMR-2009-0005 1 680000 Ft

1 500 000 Ft
Tanulástechnikai tréning
Munkahelyi esélyegyenlő-
ségi tréning

, I

TAMOp-5.3.3-08/1-KMR-2009-0005

, !
TAMOP-2.4.3/A-09/2-2009-0003

1 680000 Ft

Család és munkavállalás
tréning

, I
TAMOp-2.4.3/ A-09/2-2009-0003

6 000 000 Ft

Alláskeresési technikák
tréning
Családi napközi üzemeltető
képzés

, I
TAMOP-2.4.3/ A-09/2-2009-0003

I
A fenti táblázat alapján megállapítható, hogya képzések becsült értéke egybeszámítan-
dó, mert a Kbt. 40. §-a alapján a raiamennYi képzés beszerzésére 2010 év folyamán
kerül sor, azok rendeltetése azonos yagy hasonló és létezik olyan ajánlattevő, amely va-
lamennyi képzés megtartására alkalmas volna.

TÁMO~-2.4. 3/A-09/2- 2009-0003

1 800000 Ft

1 000000 Ft
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Figyelemmel arra, hogya fenti képzések megfelelnek az ÁFA törvény 85. § (1) bekezdés
i), valamint (2) bekezdés szerinti feltételeknek, ezért a nettó és a bruttó összeg egybe-
esik. Ebből következően a beSZerZéj becsült értéke 55.319.000 Ft lesz.

Közbeszerzési megállapítá~ Időigény

típus: általános egyszerű eljárás
hivatkozások: I
Kbt. 21/A. §

Kbt. harmadik rész VI. fejeze
240-254. §

előkészítés: 15 nap
közzététel és hiánypótlás: 10 nap

ajánlattétel: 20 nap
értékelés és szerződéskötés: 10 nap

összesen: 55 nap
ha EU-s

(előkészítés: 15 nap
közzététel és hiánypótlás: 10 nap

ajánlattétel: 52 nap
értékelés és szerződéskötés: 10 nap

összesen: 87 nap)

Budapest, 2010. április 15.

Dr. füliip ZIlltá n ,gyyu
1024 Bldaptsl. Kúl t. 5.

Rddszlm, 55070694-3-~t
1aJSlr'I!Sl'~~_ , II

Fülöp Zoltán ügyvéd
és hivatalos közbeszerzési tanácsadó
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KÖZBESZERZÉSI TERV 2010

Budapest Esély Nonprofit Kft.

I
A beszerzés Becsült Beszerzési eljárás Szerződés Ajánlatok

I
Ajánlatok Eredményhirdetés I Gyorsított

tárgya: érték: típusa (és szakaszok típusa: beadási értékelésének dátuma: I (igen/nem)
(áru beszerzés, (nettó Ft) száma): határideje: I dátuma:
szolgáltatás,
szolgáltatási Ikoncesszió,

Iép~ési beruházás,
építési

koncesszió)
I szolgáltatás' 30.375.000,- nemzeti (egyszerű) vállalkozási hirdetmény . az ajánlattételi az ajánlattételi nem

2 a Kbt. Ill. rész VI. szerződés t feladásátóI tiatárídötől batár:idGtGI
I fejezete" számított 25. számított 10. számított 15.

(egy szakasz, nap (rövidítés napig napon
I tárgyalás nélküli) i esetén 20. nap)
I szotqáltatás" 24.944.000,- nemzeti (egyszerű) vállalkozási I hirdetmény az ajánlattételi az ajánlattétell nem
I 5 a Kbt. Ill. rész VI. szerződés feladásától határidötöl határidötöl

I
fejezete . számított 25. számított 10 . számított 15.
(egy szakasz, nap (rövidítés napig napon
tárgyalás nélküli) 6 esetén 20. nap)

Budapest, 2010. április 15.

Dr. füiöp Zollán iovyél
1024 Buda_put Kút '0 5.

RdOSl.im, 5507~6~:;~
Lajstromuh,7"' H Ll

1

2

3

4

5

6

3 db OKJ-s szakképzés meg szervezése (az egyes képzések önálló részt képeznek az eljárásban)
nettó és bruttó érték azonos figyelemmel az ÁFA tv. 85. § (1) és (2) bekezdésére
felhatalmazás: Kbt. 21/A §-a alapján ,
egyéb oktatás, képzés (12 képzés, amelyek értéke a Kbt. 40 §-a alapján egybeszámítandó).
nettó és bruttó érték azonos figyelemmel az ÁFA tv. 85. § (1) és (2) bekezdésére
felhatalmazás: Kbt. 21/A §-a alapján


