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ELŐTERJESZTÉS 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 26-i ülésére  

az Önkormányzat 2016. évi éves összesített közbeszerzési tervéről 

 

 

Tisztelt Képviselő- testület! 

 

   A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 42. §-a 

alapján az ajánlatkérőknek a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves 

összesített közbeszerzési tervet kell készíteniük az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. 

A közbeszerzési terv nyilvános, azt az ajánlatkérő honlapján, illetve a Közbeszerzési 

Hatóság honlapján található Közbeszerzési Adatbázisban (KBA – www.kozbeszerzes.hu) 

közzé kell tenni. 

 

A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó 

eljárás lefolytatásának kötelezettségét, továbbá 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. 

 

Az Önkormányzatnak az idei évi költségvetési rendelete alapján közbeszerzésnek 

minősülő beszerzései alapján elkészült a közbeszerzési terv az előterjesztéshez mellékelt 

formában és tartalommal, és kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen azt 

jóváhagyni.  

Egyúttal tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a közbeszerzési terv 

közzétételére mind a KBA-ban, mint a települési honlapon 2016. március 31-én sor került. 

 

Határozati javaslat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi éves 

összesített közbeszerzési tervét az előterjesztéshez mellékelt tartalommal jóváhagyja. 

 

Felelős: dr. Sütő László polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

Marcali, 2016. április 15. 

 

                                                                                                          dr. Sütő László s.k. 

                                                                                                              polgármester 
 

 

http://www.kozbeszerzes.hu/
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Marcali Város Önkormányzatának  

2016. évi  

éves összesített közbeszerzési terve 

 

   A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdésében foglalt 

kötelezettségnek eleget téve megállapítom, hogy Marcali Város Önkormányzata (8700 

Marcali, Rákóczi u. 11.; ajánlatkérő azonosítója: AK04910; képviseli: dr. Sütő László 

polgármester), mint ajánlatkérő a 2016. évben várhatóan az alábbi közbeszerzési 

eljárásokat fogja lefolytatni: 

 

A beszerzés tárgya Az eljárás 

megindításának 

tervezett időpontja 

Alkalmazandó 

eljárásrend 

Villamos energia beszerzése  

Marcali Város Önkormányzata 

részére 2016. 

2016.03.21. Kbt. Harmadik 

Része  

(nemzeti eljárásrend) 

Ipari parkok, iparterületek 

fejlesztése        

(Keleti iparterület fejlesztése ) 

TOP-1.1.1-15 

2016. II. negyedév Kbt. Harmadik 

Része  

(nemzeti eljárásrend) 

Központi konyha kialakítása   

TOP-1.1.3-15 

2016. II. negyedév  Kbt. Második Része 

(uniós eljárásrend) 

Piaccsarnok felújítása- termelői 

piac kialakítása 

TOP-1.1.3-15 

 

2016. II. negyedév  Kbt. Harmadik 

Része  

(nemzeti eljárásrend) 

Zöld városközpont kialakítása 

TOP-2.1.2-15 

 

2016. II. negyedév 

 

Kbt. Harmadik 

Része  

(nemzeti eljárásrend) 
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Szociális alapszolgáltatások 

infrastruktúrájának bővítése, 

fejlesztése     

(fűtés,  eszközbeszerzés ) 

TOP-4.2.1-15 

 

2016. II. negyedév  Kbt. Harmadik 

Része  

(nemzeti eljárásrend) 

Leromlott városi területek 

rehabilitációja  

(Dózsa Gy. u. lakásainak felújítása) 

TOP-4.3.1-15 

 

2016. II. negyedév  Kbt. Harmadik 

Része  

(nemzeti eljárásrend) 

Leromlott városi területek 

rehabilitációja  

(Táncsics. u. gombai kiskastély és 

környezetének rehabilitációja) 

TOP-4.3.1-15 

 

2016. II. negyedév Kbt. Harmadik 

Része  

(nemzeti eljárásrend) 

A foglakoztatás és az életminőség 

javítása               

(Bölcsőde csoportszoba felújítása, 

Postaközi Óvoda energetikai 

felújítása ) 

TOP-1.4.3-15 

 

2016. II. negyedév Kbt. Harmadik 

Része  

(nemzeti eljárásrend) 

Egészségügyi alapellátás  

infrastrukturális fejlesztése 

(Széchenyi 17-21. Gyermek és 

felnőtt körzeti rendelők, valamint 

védőnői szolgálat épület felújítása ) 

TOP-4.1.1-15 

 

2016. II. negyedév Kbt. Harmadik 

Része  

(nemzeti eljárásrend) 

 

 

Marcali, 2016. március 31. 

 

 

 

                                                                                   Dr. Sütő László s.k. 

                                                                                        polgármester 
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