Az Agrárminisztérium, Vidékfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes
Államtitkárság, mint EMVA Irányító Hatóság Közleménye
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)
Vidékfejlesztési Programot érintő 2018. november 28-i módosításairól
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról szóló 2018. évi
LXXXIII. törvény 2018. november 29-én hatályba lépett módosítása mentesíti a
közbeszerzési
eljárása
lefolytatási
kötelezettségük
alól
azon
támogatást
igénylőket, akinek beszerzését a Kbt. 5. § (1) bekezdésben meghatározott egy vagy több
szervezet vagy személy a korábbi negyvenmillió forint összegű limithez képest
- szolgáltatás megrendelés vagy árubeszerzés esetén legalább az adott beszerzésre
irányadó uniós közbeszerzési értékhatárt1,
- építési beruházás esetén háromszázmillió forintot
meg nem haladó mértékben határoz meg támogatni.
A korábbi szabályozás értelmében közbeszerzési eljárás lefolytatására volt köteles az a Kbt. 5.
§ (1)-(2) bekezdése alapján közbeszerzésre nem kötelezett szervezet vagy személy, melynek
szolgáltatás megrendelését, árubeszerzését vagy építési beruházását a Kbt. 5. § (1)
bekezdésben meghatározott egy vagy több szervezet vagy személy legalább negyvenmillió
forint összegben közvetlenül támogatja, kivéve, ha a beszerzés
a) egyedi kormánydöntésben megállapított beruházási támogatásból,
b) egyedi munkahely-teremtési támogatásból,
c) képzési, továbbá tanműhely-létesítési és -fejlesztési támogatásból,
d) kutatás-fejlesztési és innovációs célú támogatásból,
e)vállalkozások újraiparosítási célt szolgáló beruházásainak támogatásából, vagy
f) bármely, 2015. november 1-jét megelőzően igényelt uniós, illetve hazai költségvetési
forrásból származó támogatásból
valósul meg.
A módosítás a fennálló támogatási jogviszony esetében is alkalmazható a még fel nem
használt támogatás tekintetében, ha az elindított közbeszerzésnél az ajánlattételi határidő
még nem telt le. Ez tehát azt jelenti, hogy a támogatási összeg függvényében azon
kedvezményezettek is mentesülhetnek a közbeszerzési kötelezettség alól, akik már
hatályos támogatói okirattal rendelkeznek, amennyiben a közbeszerzési eljárás
lefolytatását még nem kezdték meg, vagy a Kbt. lehetővé teszi számukra a visszalépést a
közbeszerzéstől (lásd. Kbt. 53.§).
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A Közbeszerzési Hatóság Elnökének a 2018. január 1-jétől irányadó közbeszerzési értékhatárokról szóló
tájékoztatója alapján a nem klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó értékhatárok árubeszerzés és szolgáltatás
megrendelés esetén 68 655 860 forint.

A támogatási jogviszony vonatkozásában – beleértve a támogatói okirat „Közbeszerzési
tájékoztatás” alcímében rögzített figyelemfelhívást - a mindenkori Kbt. hatályos
rendelkezési irányadóak.
Tájékoztatjuk továbbá a támogatást igénylőket, hogy a közbeszerzési eljárás hatálya
alól kikerültek az egyházi jogi személyek.
A módosítás alapján az építési beruházás és az árubeszerzés-szolgáltatás nem számítandó
egybe, mindig külön kezelendő, az adott beszerzés szempontjából kell vizsgálni a vissza
nem térítendő támogatás mértékét és az értékhatárt. Ha például olyan projektről van szó,
ahol építési beruházás és gépbeszerzés is van, akkor az építési beruházás projektrészre
vonatkozó 300 millió forintos értékhatárt kell figyelni, az arra megítélt támogatási összeget, a
gépbeszerzésnél az árubeszerzésre vonatkozó értékhatárt és az arra vonatkozó támogatási
összeget. S nem összprojekt költségvetést, hanem abból csak a támogatás mértékét.

