Tisztelt Sportszervezetek!
2015. november 1. napján hatályba lépett a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.),
amely előírásait – a jogszabályi feltételek fennállása esetén – a látvány-csapatsport támogatás
rendszerében a támogatott szervezeteknek minősülő sportszervezeteknek, a folyamatban lévő
(2015-2016-os támogatási időszakra jóváhagyott és korábbi, meghosszabbított) sportfejlesztési
programok vonatkozásában is alkalmazni kell.
I.

A támogatott szervezet az alábbi esetekben köteles közbeszerzési eljárást lefolytatni, ha:

1. uniós közbeszerzési értékhatárokat elérő vagy meghaladó becsült értékű beszerzését többségi
részben, uniós értékhatárokat el nem érő, de a nemzeti közbeszerzési értékhatárokat elérő vagy
meghaladó becsült értékű beszerzését 75%-ot meghaladó mértékben a Kbt. 5. §-ának (1)
bekezdésben meghatározott egy vagy több szervezet közvetlenül támogatja (akár uniós, akár hazai
forrásból), feltéve, hogy a beszerzés tárgya
a) olyan építési beruházás, amely az 1. melléklet szerinti mélyépítési tevékenységet foglal magában,
b) olyan építési beruházás, amely kórház, sportlétesítmény, szabadidős és szórakoztató létesítmény,
iskola, felsőoktatási épület vagy közigazgatási rendeltetésű épület építési munkáit foglalja magában,
vagy
c) olyan szolgáltatás megrendelése, amely az a) vagy a b) pont szerinti építési beruházáshoz
kapcsolódik, illetve
2. amennyiben a beszerzés tárgya nem az 1. pontban meghatározott építési beruházás, vagy
szolgáltatás megrendelés, -, és a szolgáltatás megrendelést, árubeszerzést, vagy építési beruházást
legalább 25 millió forint vagy azt meghaladó mértékben uniós vagy hazai költségvetési (állami, vagy
önkormányzati) forrásból származó, 2015. november 1-je után igényelt támogatásból valósítja meg.
3. A 25 millió forint alatti támogatási érték, illetve a 2015. november 1-jét megelőzően igényelt
támogatások vonatkozásában, de a 2015 november 1-jét követően megkezdett építési beruházások,
illetve szolgáltatás megrendelések esetén a támogatás intenzitásától és a beszerzés értékétől
függően kötelező a közbeszerzési eljárás lefolytatása (azaz a jelen tájékoztató fenti 1. pontjában
foglalt támogatási intenzitások az irányadóak akként, hogy építési beruházás esetén nettó 15 millió,
szolgáltatás megrendelés esetén nettó 8 millió Ft alatti beszerzés esetén nem kötelező a
közbeszerzési eljárás lefolytatása) .
A közbeszerzési eljárás lefolytatása kötelezettségének megítélése során a fentieken túl a beszerzés
becsült értékének a Kbt. 16-18. §-ában foglalt, valamint a részekre bontás tilalmának a Kbt. 19. §ában foglalt rendelkezéseinek megtartása is kötelező.
A
Magyar
Kézilabda
Szövetség
közzétett
egy
tájékoztatót
(http://iroda.keziszovetseg.hu/_include/_dokumentum/dokumentum_v02.asp?p_kod=103&p_kod_e
v=2016 ), a TAO-programok kapcsán felhasznált forrásokkal összefüggésben felmerült közbeszerzési
kötelezettségekről, amely a fontosabb előírásokat tartalmazza. Az abban nem szereplő kérdésekre a
Kbt. és a kapcsolódó ágazati jogszabályok adnak útmutatást.
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II.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a továbbiakban a látvány-csapatsport támogatás elszámolás
elfogadásának feltétele, hogy a támogatott szervezetek az alábbi dokumentumo(ka)t is az
ellenőrző szervezet (MKOSZ) rendelkezésére bocsájtsák:

1. Nyilatkozat az önrész forrásáról (eredeti példány). Benyújtása minden esetben kötelező!
2. Amennyiben a sportszervezet részére a Kbt. 5. §-ának (1) bekezdésében meghatározott
szervezet támogatást nyújt (a visszterhes és arányos ellenszolgáltatást tartalmazó
szerződések nem támogatások),
a) a közbeszerzési eljárás lefolytatását alátámasztó teljes közbeszerzési dokumentáció
másolata, vagy
b) közbeszerzési szakértői állásfoglalás eredeti példánya, amely tartalmazza a
közbeszerzés mellőzését alátámasztó tényeket, jogszabályi hivatkozásokkal együtt.
A II.2. pont szerinti közbeszerzési dokumentáció, vagy szakértői állásfoglalás benyújtása, a
II.2. pontban meghatározott feltételek fennállása esetén kötelező!
Az MKOSZ az elszámolás ellenőrzése során – szakértő bevonása mellett – megvizsgálja a benyújtott
dokumentációt és a jogszabályban meghatározott feltételeknek történő megfelelősége esetén tesz az
elszámolás elfogadására javaslatot az Emberi Erőforrások Minisztériumánál.
Javasoljuk, hogy a folyamatban lévő sportfejlesztési programok tekintetében vegyenek igénybe
közbeszerzési szakértőt.
Kérjük a tájékoztatás szíves tudomásulvételét.
Budapest, 2016. április 11.
Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége
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