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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 2020. 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 2019. évi 
törvény, Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló alábbi rendelkezései szolgálnak:   
 
70. § (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 - 2020. január 1-jétől 2020. december 31-éig 
a) árubeszerzés esetében 15,0 millió forint, 
b) építési beruházás esetében 50,0 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 2020. január 1-jétől 2020. 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. 
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II. KÖZBESZERZÉSI TERV 
 

Ócsa Város Önkormányzata, mint – a Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pontja szerinti helyi önkormányzat – ajánlatkérő 2020. évben az alábbi 
közbeszerzéseket kívánja lefolytatni. 
 

A Közbeszerzési eljárás 
tárgya és mennyisége 

CPV kód 
Irányadó 

eljárásrend 

A közbeszerzési 
eljárás tervezett 

fajtája 

Becsült érték 
(nettó összeg) 

A közbeszerzési 
eljárás 

megindításának, 
illetve 

megvalósításának 
tervezett időpontja 

A szerződés 
teljesítésének 

várható 
időpontja, vagy a 

szerződés 
időtartama 

Előzetes 
összesített 
tájékoztató 

közzétételére 
sor kerül, 
vagy sor 
került-e? 

Egyéb 

 I. Árubeszerzés                 

 II. Építési beruházás                 

Kerékpárutak létesítésének, 
felújításának és 

korszerűsítésének támogatása 
Pest megye területén 

45233142-6  Nemzeti 

2015. évi CXLIII. 
törvény (a 

továbbiakban: 
„Kbt.”) Harmadik 

Rész 115. § (1) 

 158.000.000.-  II. NEGYED ÉV IV NEGYED ÉV nem   

Települések felszíni 
csapadékvíz elvezető 

létesítményeinek fejlesztése, 
a települési vízgazdálkodás 

korszerűsítésének támogatása 
Pest megye területén 

45233142-6 Nemzeti 

2015. évi CXLIII. 
törvény (a 

továbbiakban: 
„Kbt.”) Harmadik 

Rész 115. § (1) 

56.000.000.- II. NEGYED ÉV IV NEGYED ÉV nem   

 III. Szolgáltatás-
megrendelés                 

IV. Építési koncesszió                 

V. Szolgáltatási koncesszió                 
 

 

Ócsa, 2020. január 23. 
 

   Bukodi Károly  dr. Molnár Csaba 
      polgármester    jegyző 


