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         szám:…../2020. 
ELŐTERJESZTÉS 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET  

2020. szeptember 16–ai ülésére 

 

Tárgy: Javaslat Pilisborosjenő Önkormányzata 2020. évi Közbeszerzési tervének módosítására 

Előterjesztő: Tömöri Balázs polgármester 
 
Készítette: dr. Horti István jegyző 
 
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság továbbá a Bizottsági elnökök döntése 
alapján. 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel:  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 

A döntéshez egyszerű X  

minősített  többség szükséges. 

 
Az előterjesztés a honlapon közzétehető:  
  

igen X 

nem  

  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  

 
Megfelelő rész X-szel kitöltendő.  
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (a továbbiakban Kbt.) 42. §. (1) bekezdése szerint az 
önkormányzatnak, mint ajánlatkérőnek a költségvetési év elején, de legkésőbb március 31. napjáig 
éves összesített közbeszerzési tervet kell készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseiről.  

A 42.§. (2) bekezdés szerint az önkormányzat a terv elfogadása előtt is indíthat közbeszerzési 
eljárást azzal, hogy a tervben szerepelteti. A 42.§. (3) bekezdése alapján a közbeszerzési terv 
végrehajtása nem kötelező érvényű, év közben kiegészíthető, módosítható. 

A tervet az elfogadást követően a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési 
adatbázisban és a saját honlapon is meg kell jeleníteni. 

A 2018. évben meghatározott értékhatárokhoz viszonyítva a nemzeti értékhatárok változtak, így 
2020. január 1-től 2020 december 31-ig nemzeti rezsimben történnek a beszerzéseink. 

2.1.    Klasszikus ajánlatkérők esetében a nemzeti értékhatárok: 
-    árubeszerzés esetében 15 000 000 forint; 
-    építési beruházás esetében 50 000 000 forint; 
-    szolgáltatás megrendelése esetében 15 000 000 forint. 
2.3.    A Kbt. IV. részének alkalmazásakor 
2.3.1.    Klasszikus ajánlatkérők vonatkozásában: 
-    építési koncesszió esetében: 100 000 000 forint; 
-    szolgáltatási koncesszió esetében: 30 000 000 forint. 
2.3.2.    Közszolgáltatói szerződések vonatkozásában: 
-    építési koncesszió esetében: 200 000 000 forint; 
-    szolgáltatási koncesszió esetében: 100 000 000 forint. 
 
„Alkalmazandó eljárási szabályok 
112. § (1) Az ajánlatkérő az e rész hatálya alá tartozó közbeszerzés megvalósításakor választása 
szerint a 117. §-ban meghatározott módon szabadon kialakított eljárást folytat le, vagy e törvény 
Második Részében meghatározott szabályok szerint jár el a 113-116. §-ban foglalt eltérésekkel. 

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában foglalt esetben - a 22-24. §-ban foglalt szempontok megfelelő 
alkalmazásával - a törvény Második Részét a 21. § (4) bekezdése szerinti külön jogszabálynak is 
megfelelően kell alkalmazni. 

113. § (1) Az ajánlatkérő a nyílt, a meghívásos és a tárgyalásos eljárást megindító felhívást nem 
hirdetmény útján teszi közzé…” 

Az önkormányzatnak a felhívás közvetlen megküldésével induló eljárást csak építési beruházás 
esetében lehet alkalmazni, ebben az esetben a felső értékhatár nettó 300 millió Ft, azzal, hogy 
legalább 5 ajánlattevőt kell ajánlattételre felhívni. 
 
„115. § (1) 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 nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a jelen §-ban foglalt 
eltérésekkel történő alkalmazásával is kivéve, ha a beszerzés európai uniós alapokból 
finanszírozott és Magyarország országhatárán átnyúló projekttel kapcsolatos. Az ajánlatkérő akkor 
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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 
a 112. § (1) bekezdés a) pontja szerint hirdetménnyel, vagy a 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti 
szabályoknak megfelelően összefoglaló tájékoztatással vagy hirdetménnyel meghirdetett 
közbeszerzési eljárás útján.  

A nyílt eljárás szabályainak alkalmazása esetén a (2)-(4) és (6)-(7) bekezdésben foglaltak, a 
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás szabályainak alkalmazása esetén az (5)-(7) bekezdésben 
foglaltak szerint kell eljárni.” 

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésében tervezett előirányzatokat, valamint korábbi 
szerződéseinket figyelembe véve a képviselő-testület 34/2020 (III. 13) számú határozatával úgy 
döntött, hogy idén a Bölcsődeépítés közbeszerzési eljárását kell lefolytatni.  

A Fővárosi Önkormányzattal folytatott tárgyalások és a Pilisborosjenő-Budapest Főváros 
csatornaprojekt előrehaladása miatt azonban módosítani szükséges a közbeszerzési tervünket, 
mert ebben az évben el kell kezdeni lebonyolítani a Pilisborosjenőre eső csatornahálózat tervezési 
munkáinak közbeszerzését is. 

 
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2020. évi közbeszerzési terv 
módosítását hagyja jóvá. 
  



 
Határozati javaslat: 
Pilisborosjenő Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési 
tervét az alábbiak szerint módosítja: 
 
 

A közbeszerzés 
tárgya 

CPV kód 
Irányadó 

eljárásrend 

Tervezett 
eljárási 

típus 

Időbeli ütemezés 

Sor kerül-e vagy 
sor került-e az 

adott 
közbeszerzéssel 
összefüggésben 

előzetes 
összesített 
tájékoztató 

közzétételére? 

Az eljárás 
megindításának 

tervezett 
időpontja 

Szerződés 
teljesítésének 

várható 
időpontja 

I. Árubeszerzés             

  nincs  nincs  nincs  nincs  nincs    

II. Építési 
beruházás 

            

2 csoportos 
Bölcsőde építése 

45000000-7 
Nemzeti 

Kbt.115.§ 
(1) nyílt 

2020. II. 
negyedév 

2021. félév nem 
45215100-8 

III. Szolgáltatás 
megrendelés 

            

Csatorna 
tervezés  

71240000-2 Nemzeti 
Kbt.81.§ 
(1) nyílt 

2020. IV. 
negyedév  

2021. félév nem  

IV. Építési 
koncesszió 

            

  nincs  nincs  nincs  nincs  nincs    

V. Szolgáltatási 
koncesszió 

            

  nincs  nincs  nincs  nincs  nincs    

 
Felelős: polgármester 
Határidő: a terv közzétételére: 2020. szeptember 30. 
 
 
Pilisborosjenő, 2020. szeptember 10. 
 
 
 
 

Tömöri Balázs 
Polgármester 

 


