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I. BEVEZETÉS 
 

Ócsa Város Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 
továbbiakban: Kbt.) 42. § (1) bekezdésében előírt kötelezettségének eleget téve elkészítette és 
nyilvánosságra hozza a 2018. évre vonatkozó közbeszerzési tervét. 
 
A Kbt. 42. § (3) bekezdése alapján „A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott 
közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem 
szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is 
lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás 
felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.” 
 
A közbeszerzési terv elkészítése alapjául a Kbt. vonatkozó rendelkezései, továbbá Magyarország 
2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény alábbi rendelkezései szolgálnak:   
 
71. § (1) A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 15. § (1) 
bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár - kivéve a közszolgáltatói 
szerződésekre vonatkozó értékhatárt - 2018. január 1-jétől 2018. december 31-éig 
a) árubeszerzés esetében 15,0 millió forint, 
b) építési beruházás esetében 25,0 millió forint, 
c) építési koncesszió esetében 100,0 millió forint, 
d) szolgáltatás megrendelése esetében 15,0 millió forint, 
e) szolgáltatási koncesszió esetében 30,0 millió forint. 
 (2) Az (1) bekezdéstől eltérően a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó nemzeti 
közbeszerzési értékhatár 2018. január 1-jétől 2018. december 31-éig 
a) árubeszerzés esetében 50,0 millió forint, 
b) építési beruházás esetében 100,0 millió forint, 
c) szolgáltatás megrendelése esetében 50,0 millió forint, 
d) építési koncesszió esetében 200,0 millió forint, 
e) szolgáltatási koncesszió esetében 100,0 millió forint. 
72. § (1) A Kbt. 15. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, az árubeszerzésre és szolgáltatás 
megrendelésre vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár - kivéve a közszolgáltatói szerződésekre 
vonatkozó értékhatárt - 2018. január 1-jétől 2018. december 31-éig 

a) a Kbt. 5. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, valamint 

ezen ajánlatkérők esetében a védelem terén beszerzendő árukra akkor, ha a védelem terén a 

beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletében szerepel, 135 000 euró, 

b) a Kbt. 5. §-a szerinti egyéb ajánlatkérő esetében, valamint az 5. § (1) 
bekezdés a) és b) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, ha a védelem terén a 
beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletében nem szerepel, 209 000 euró, 
c) a Kbt. 5. §-a szerinti valamennyi ajánlatkérő esetében, ha a beszerzés tárgya a Kbt. 3. 
mellékletében szereplő szociális és egyéb szolgáltatás, 750 000 euró. 
 (2) A Kbt. 15. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, az építési beruházásra vonatkozó 
uniós közbeszerzési értékhatár - kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt - 
2018. január 1-jétől 2018. december 31-éig 5 225 000 euró. 
 (3) A Kbt. 15. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, az építési koncesszióra és a szolgáltatási 
koncesszióra vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár 2018. január 1-jétől 2018. december 31-
éig 5 225 000 euró. 

https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1500143.TV#sidlawrefP(5)B(1)p(a)
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1500143.TV#sidlawrefP(5)B(1)p(b)
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1500143.TV/tvalid/2018.1.1./tsid/lawrefP(5)B(1)p(b)
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1500143.TV#sidlawrefm(2)
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 (4) A Kbt. 15. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, a tervpályázati eljárás lefolytatására 
vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár - kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó 
értékhatárt - 2018. január 1-jétől 2018. december 31-éig 
a) az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott értékhatárok, ha a tervpályázati eljárás 
eredményeként szolgáltatás megrendelésére kerül sor, 
b) az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott értékhatárok minden olyan tervpályázati 
eljárás esetében, amelynek pályázati díja és a pályázóknak fizetendő díjak együttes teljes összege 
eléri vagy meghaladja ezeket az értékhatárokat. 
73. § (1) A 72. § (1), (2) és (4) bekezdésétől eltérően a közszolgáltatói szerződések esetén 
irányadó, a Kbt. 15. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott uniós közbeszerzési értékhatár 
2018. január 1-jétől 2018. december 31-éig 
a) árubeszerzésre, valamint a szolgáltatás megrendelésére 418 000 euró, 
b) építési beruházásra 5 225 000 euró, 
c) a Kbt. 3. mellékletében szereplő szociális és egyéb szolgáltatásra 1 000 000 euró. 
 (2) A közszolgáltatói szerződések esetén irányadó, a Kbt. 15. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, 
a tervpályázati eljárás lefolytatására vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár 2018. január 1-jétől 
2018. december 31-éig 
a) 418 000 euró, ha a tervpályázati eljárás eredményeként szolgáltatás megrendelésére kerül sor, 
b) 418 000 euró, ha a tervpályázati eljárás pályázati díja és a pályázóknak fizetendő díjak együttes 
teljes összege eléri vagy meghaladja ezt az értékhatárt. 
 (3) Az (1) és (2) bekezdésben, valamint a 72. §-ban meghatározott uniós értékhatárok forintban 
meghatározott összegeként az Európai Unió Hivatalos Lapjában így közzétett - az Európai 
Bizottság által kétévente felülvizsgált - összeget kell figyelembe venni. 
74. § A védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló törvény szerinti uniós értékhatár 
2018. január 1-től 2018. december 31-ig 
a) árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén 418 000 euró, 
b) építési beruházás esetén 5 225 000 euró. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. KÖZBESZERZÉSI TERV 



 
Ócsa Város Önkormányzata, mint – a Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pontja szerinti helyi 
önkormányzat – ajánlatkérő 2018. évben az alábbi közbeszerzéseket kívánja lefolytatni. 
 

  A közbeszerzés tárgya és 
mennyisége 

  Tervezett eljárási 
típus 

 Időbeli ütemezés 

 az eljárás megindításának, 
illetve a közbeszerzés 

megvalósításának tervezett 
(kezdő) időpontja 

 I. Árubeszerzés   

 II. Építési beruházás   

Kisgyermeket nevelő szülők 
munkavállalási aktivitásának növelése. 

VEKOP-6.1.1-15 
(Óvoda pályázat)  

nyílt 2018. március 

Vasúti gyalogos átkelőhely létesítése nyílt 2018. május 

 III. Szolgáltatás-megrendelés   

IV. Építési koncesszió   

V. Szolgáltatási koncesszió   

 
 

Ócsa, 2018. január 24. 
 

 
 Bukodi Károly dr. Molnár Csaba 
 polgármester jegyző 

 
 


