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Tisztelt Képviselőtestület! 

 

A 2016. évi CLX. törvény 2017. január 01. napi hatállyal módosította a közbeszerzésekről 

szóló törvény (2015. évi CXLIII. törvény) egyes rendelkezéseit, melynek következtében 

szükségessé vált a közbeszerzési szabályzat aktualizálása.  

 

Nick Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata a következőkben részletezettek 

szerint módosul: 

 

1. Értékhatárok az Önkormányzat vonatkozásában: 

Az értékhatárok minden esetben nettó értéken kerülnek meghatározásra.  

 

2017. január 1-től 2017. december 31-ig uniós eljárásrendben irányadó közbeszerzési 

értékhatárok a következők: 

- árbeszerzés és szolgáltatás megrendelés esetében, Kbt. 5.§ (1) bekezdés a) és b) pontján 

kívüli ajánlatkérők (Helyi Önkormányzat: Kbt. %. § (1) c) bekezdés hatálya alá tartozik):  

209.000 euró, melynek nemzeti pénznemben kifejezett értéke: 64.135.830 forint; 

- a Kbt. 5. §-a szerinti valamennyi ajánlatkérő esetében, ha a beszerzés tárgya a Kbt. 3. 

mellékletében szereplő szociális és egyéb szolgáltatás  

750 000 euró, azaz 230.152.500 forint. 

- építési beruházás esetében:  

5.225.000 euró, melynek nemzeti pénznemben kifejezett értéke: 1.603.395.750 forint; 

- építési és szolgáltatási koncesszió esetén: 5.225.000 euró, azaz 1.603.395.750 forint. 

 

A nemzeti értékhatárok – kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt – 

2017. január 1-jétől 2017. december 31-ig a Kbt. Harmadik Része szerinti eljárásrend 

alkalmazásában: 

- árubeszerzés esetében:                       15 millió forint 

- építési beruházás esetében:                25 millió forint 

- építési koncesszió esetében:             100 millió forint 

- szolgáltatás megrendelése esetében:  15 millió forint 

- szolgáltatási koncesszió esetében:      30 millió forint 

 

2. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

A részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló, valamint árubeszerzés és 

szolgáltatás megrendelése esetén az uniós értékhatárt elérő, építési beruházás esetén az 500 

millió forintot elérő értékű közbeszerzési eljárásba az ajánlatkérő köteles felelős akkreditált 

közbeszerzési szaktanácsadót bevonni (Kbt. 27. § (3) bekezdés).   

 

3. Uniós értékhatár alatti eljárások (Kbt. Harmadik Rész  110-115. §) 

Az ajánlatkérő a nyílt, a meghívásos és a tárgyalásos eljárást megindító felhívást nem 

hirdetmény útján teszi közzé. Az ajánlatkérő az eljárás megindításának napját legalább öt 

munkanappal megelőzően, de legfeljebb tizenkét hónapon belül köteles a Közbeszerzési 



Hatóság által elérhetővé tett elektronikus úton és módon a megindítandó eljárásról szóló 

összefoglaló tájékoztatást küldeni a Közbeszerzési Hatóságnak, amelyet a Közbeszerzési 

Hatóság a megküldést követően egy munkanapon belül a honlapján közzétesz.  

Az ajánlatkérő az összefoglaló tájékoztatással egyidejűleg köteles megküldeni a 

Közbeszerzési Hatóság részére azon, legalább három gazdasági szereplő nevét és címét, 

amelyeknek az eljárást megindító felhívást saját kezdeményezésére meg fogja küldeni. 

 

 

A Kbt. 113. § (1)–(4) bekezdése nem alkalmazható, ha 

a) az építési beruházás becsült értéke a hétszázmillió forintot eléri, vagy meghaladja; 

b) a 3. melléklet szerinti szolgáltatás becsült értéke az uniós értékhatárt eléri vagy 

meghaladja; 

c) az ajánlatkérő előzetes tájékoztatót, időszakos előzetes tájékoztatót vagy előminősítési 

hirdetményt alkalmaz eljárást meghirdető felhívásként. 

 

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 alkalmazásával is, kivéve, 

ha a beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott és Magyarország országhatárán átnyúló 

projekttel kapcsolatos.  
 

4. A szerződés teljesítésében részt vevők 

Építési beruházás esetén az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja 

meg a szerződés értékének 65%-át. Az alvállalkozóknak a szerződés teljesítésében való 

részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesülnek a szerződés 

általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből. 
 

Kérem a Tisztelt Képviselőtestület döntését a közbeszerzési szabályzat módosításának 

elfogadásáról. 

 

Határozati javaslat: 

Nick Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az érvényben lévő közbeszerzési 

szabályzat módosítását a melléklet szerinti tartalommal állapítja meg. 

Felelős: Csorba József polgármester 

   Dr. Kiss Julianna jegyző 

    

 Határidő: azonnal 

 

Nick, 2017. március 14. 

 

     Tisztelettel:                   dr. Kiss Julianna sk. 

                    jegyző        
 


