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A 2018. január 1-től hatályba lépő közbeszerzési eljárásokra vonatkozó szabályrendszert a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény szabályozza. 
 
A Közbeszerzési Törvény (Kbt.) 5. § (1) c, pontja alapján az önkormányzatok is 
Ajánlatkérőnek minősülnek beszerzéseik során. A közbeszerzés tárgya (Kbt.) 8. § (1) alapján 
árubeszerzés, építési beruházás és szolgáltatás megrendelése, (5) alapján építési 
koncesszió és (6) alapján szolgáltatási koncesszió lehet. 
 
Az Önkormányzat által alkalmazható eljárások fajtái: 

A Kbt. 21. § (1) szerint az uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési 
eljárásokra a Második Részt, az ezek alatti és egyben a nemzeti értékhatárokat elérő értékű 
közbeszerzési eljárásokra a Harmadik Részt alkalmazva kell eljárni, kivéve, ha e törvény 
másként rendelkezik. A III. rész alapján az ajánlatkérő maga határozza meg a lefolytatott 
eljárás fajtáját az e részben meghatározott szabályok szerint, vagy pedig a Kbt. II. részében 
meghatározott eljárási szabályok szerint jár el.  
 
A 49. § (1) A közbeszerzési eljárás lehet: 49. § (1) A közbeszerzési eljárás lehet: a) nyílt 
eljárás, b) meghívásos eljárás, c) innovációs partnerség, d) tárgyalásos eljárás, e) 
versenypárbeszéd, f) hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás. (2) Tárgyalásos 
eljárás, versenypárbeszéd és hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás csak az e 
törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén folytatható le. Az innovációs partnerség 
az e törvényben meghatározott célra alkalmazható.  
 
A Nyúl Község Önkormányzata által 2020-ban megvalósítandó projektek nagyságuk alapján 
az uniós értékhatárt el nem érő, de a nemzeti értékhatárokat elérő értékű 
közbeszerzések hatálya alá tartoznak, ezért a Kbt. Harmadik része alapján a Nemzeti 
eljárásrend szabályai szerinti eljárásrendek alkalmazhatók. E rész szerint kell eljárni az 
ajánlatkérőknek az uniós értékhatárt el nem érő és egyben a nemzeti értékhatárokat elérő 
értékű közbeszerzések - ide nem értve az építési és a szolgáltatási koncessziót - 
megvalósításakor. 

A 112. § (1) szerint az ajánlatkérő az e rész hatálya alá tartozó közbeszerzés megvalósításakor 
választása szerint a) a 117. §-ban meghatározott módon szabadon kialakított eljárást folytat le, 
vagy b) e törvény Második Részében meghatározott szabályok szerint jár el a 114-116. §-ban 
foglalt eltérésekkel. 
 
A Kbt. Második részének XV. fejezete tartalmazza a választható eljárási formákat. A Kbt. 
117. § (1) Az ajánlatkérő a Második Részben foglalt szabályok által nem kötött, önálló 
eljárási szabályokat alakíthat ki. 
 
Építési beruházások esetében a 115. § (1) szerint, ha az építési beruházás becsült értéke nem 
éri el a háromszázmillió forintot, az ajánlatkérő - választása szerint - a közbeszerzési eljárást 
lefolytathatja a nyílt vagy a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás keretében. Az 
ajánlatkérő akkor alkalmazhatja az e § szerinti eljárást, ha a tisztességes verseny 
biztosításához e törvény által megkövetelt, megfelelő számú alkalmas gazdasági szereplőről 
van tudomása. Az ajánlatkérő az e bekezdés szerinti értékhatárt el nem érő értékű 



beszerzését is megvalósíthatja hirdetménnyel, vagy összefoglaló tájékoztatással, vagy 
hirdetménnyel meghirdetett közbeszerzési eljárás útján. Az ajánlatkérő köteles biztosítani 
a versenyt, és az eljárást megindító felhívás közzététele helyett legalább öt gazdasági 
szereplőnek egyidejűleg, közvetlenül írásban ajánlattételi felhívást küldeni. Az ajánlatkérő az 
eljárásban nem köteles alkalmassági követelményt előírni. Az ajánlatkérő csak a teljesítésre 
képes, szakmailag megbízható gazdasági szereplőknek küldhet ajánlattételi felhívást. Az 
ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők kiválasztásakor diszkriminációmentesen, az 
egyenlő bánásmód elvének megfelelően és lehetőség szerint a mikro-, kis- vagy 
középvállalkozások részvételét biztosítva kell eljárni. Az ajánlatkérő a különböző 
eljárásokban ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplők személyét lehetőség szerint 
változtatja. A 80. § (5) bekezdésében előírt tíz napos időtartam helyett öt napos időtartam 
alkalmazandó.  
 
Az eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az 
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre 
felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, 
amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást. 
 
 

A 2020-ra megállapított közbeszerzési értékhatárok 

I. Nemzeti közbeszerzési értékhatár 

A) Nem közszolgáltatói szerződések esetén 

árubeszerzés 15 millió forint 

építési beruházás 50 millió forint 

építési koncesszió 100 millió forint 

szolgáltatás megrendelése 15 millió forint 

szolgáltatási koncesszió 30 millió forint 

  

A Kbt. 19. § (4) bekezdésének a) pontja alapján, ha a közbeszerzés (3) bekezdés szerint 
megállapított becsült értéke eléri vagy meghaladja az e törvény szerinti uniós értékhatárokat, a 
(3) bekezdéstől eltérően a Harmadik Rész szerinti eljárás alkalmazható olyan szerződések 
megkötésére, amelyek önmagában vett becsült értéke kevesebb, mint  

3.1. szolgáltatás megrendelése és árubeszerzés esetében: 80 000 euró, azaz 25 484 800 forint, 
3.2. építési beruházások esetében pedig: 1 000 000 euró, azaz 318 560 000 forint. 



II. Uniós közbeszerzési értékhatárok 

A) Nem közszolgáltatói szerződések esetén 

Árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése: 

a) a Kbt. 5. § (1) bekezdés a) és b) pont szerinti AK-k, és ha a védelem terén a beszerzendő 
áru a Kbt. 2. mellékletében szerepel: 139 000 euró, azaz 44 279 840 forint 

b) a Kbt. 5. §-a szerinti egyéb AK, valamint az 5. § (1) bekezdés a) és b) pontjában 
meghatározott AK, ha a védelem terén a beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletében nem 
szerepel: 214 000 euró, azaz 68 171 840 forint 

c)  a Kbt. 3. mell.-ben szereplő szociális és egyéb szolgáltatás: 750 000 euró, azaz 238 920 
000 forint 

Építési beruházás: 5 350 000 euró, azaz 1 704 296 000 forint 

Építési koncesszió és a szolgáltatási koncesszió: 5 350 000 euró, azaz 1 704 296 000 forint 

Tervpályázati eljárás: 

a) Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében: 139 000 euró, 
azaz 44 279 840 forint, 

b) a Kbt. 5. §-a szerint egyéb ajánlatkérő esetében: 214 000 euró, azaz 68 171 840 forint. 

 

Tervezett eljárások 2020-ban 

A közbeszerzés tárgya Jellege Értéke Alkalmazandó eljárás 

Ipari elkerülő út II. ütemének 
megvalósítása  

Építési 
beruházás 

58.645.607 Ft Meghívásos eljárás a Kbt. 
115. § (1) szerint 

Ipari elkerülő út I. ütemének 
pótigénylésével kapcsolatban 
lefolytatandó eljárás 

Építési 
beruházás 

27.302.090 Ft Meghívásos eljárás a Kbt. 
115. § (1) szerint 

Nyuszi Bölcsőde bővítése Építési 
beruházás 

79.293.000 Ft Meghívásos eljárás a Kbt. 
115. § (1) szerint 

A beruházás a Kbt. előírásainak megfelelően nettó értéken kerül meghatározásra. 

 

 

 



Az eljárás ütemezése 

A közbeszerzés tárgya Eljárás lefolytatása Szerződéskötés Megvalósítás 

Ipari elkerülő út II. 
ütemének megvalósítása 

2020. június 01. – 
2020. július 31. 

2020. augusztus 2020. augusztus 01 – 
2020. október 31. 

Ipari elkerülő út I. 
ütemének 
pótigénylésével 
kapcsolatban 
lefolytatandó eljárás 

2020. január 01. – 
2020. február 29. 

2020. április 2020. május 02. – 
2020. július 31. 

Nyuszi Bölcsőde 
bővítése 

2020. május 02. – 
2020. június 30. 

2020. július 2020. július 01. – 
2020. október 31. 

 

Fedezet forrásai 

A közbeszerzés tárgya Önerő  Pályázati támogatás Bruttó Összköltség 

Ipari elkerülő út II. 
ütemének megvalósítása 

0 Ft 74.479.921 Ft 74.479.921 Ft 

Ipari elkerülő út I. 
ütemének 
pótigénylésével 
kapcsolatban 
lefolytatandó eljárás 

0 Ft 34.673.654 Ft 34.673.654 Ft 

Nyuszi Bölcsőde 
bővítése 

0 Ft 100.703.040 Ft 100.703.040 Ft 
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