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4. számú előterjesztés 

 

ELŐTERJESZTÉS A TÁRSULÁSI TANÁCS 
2016. ÁPRLILS 26-I ÜLÉSÉRE 

A TÁRSULÁS 2016. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE 
 
 
Tisztelt Társulási Tanács! 
 
A közbeszerzési törvény előírása alapján a Társulás éves összesített Közbeszerzési Tervet köteles 
készíteni az adott költségvetési évben tervezett, közbeszerzési értékhatárt elérő beszerzéseiről, amelyet 
köteles honlapján is közzétenni. A Terv készítésének fő célja az, hogy a Társulás a maga számára 
beütemezze az adott évben tervezett nagyobb értékű beszerzéseit, és egyúttal a lehetséges 
ajánlattevőket megfelelően tájékoztassa e beszerzésekről. 

A Terv az előírásoknak megfelelően a Társulás 2016. évi költségvetése alapján került 
összeállításra. A Tervben kizárólag azok a beszerzések szerepelnek, amelyeknek az egybeszámítási 
szabályok alkalmazásával meghatározott értéke eléri a közbeszerzési értékhatárt (áru-, 
szolgáltatás-megrendelés esetén nettó 8 MFt, építési beruházás esetén nettó 15 MFt).  

A Tervből az egyes beszerzés(ek) becsült értékének feltüntetését – a Közbeszerzési Hatóság 
Elnökének szakmai ajánlása alapján – mellőztük. 

Kérem a t. Tanácsot, hogy Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 2016. évi Közbeszerzési Tervét a mellékelt 
formában hagyja jóvá. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Tanácsa a Társulás 2016. évi Közbeszerzési Tervét a 
mellékelt formában jóváhagyja. 

A Képviselőtestület felkéri egyúttal a Társulási Tanács Elnökét, hogy a jóváhagyott Közbeszerzési 
Tervnek a Társulás hivatalos honlapján történő közzététele iránt haladéktalanul intézkedni 
szíveskedjen. 

Felelős: Dr. Sütő László, társulási tanács elnöke 
Határidő: azonnal 

 
Marcali, 2016. április 18. 

Dr. Sütő László s.k. 
     Társulási Tanács Elnöke 
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   A közbeszerzés tárgya és mennyisége   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, 

illetve a közbeszerzés 

megvalósításának 

tervezett időpontja 

 szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a 

szerződés időtartama 

 I. Árubeszerzés       

1.  

Eszközbeszerzés a Társulás 

közfoglalkoztatási programjainak 

megvalósítására 

16.10.00 nemzeti 

hirdetmény 

nélküli 

tárgyalás 

nélküli 

2016. június 2016. június nem 

2.         

 II. Építési beruházás       

 II.1. Magasépítési beruházások       

3.         
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szerződés időtartama 

 II.2. Mélyépítési beruházások       

4.         

 III. Szolgáltatás-megrendelés       

 III.1. Tervek készítése       

 III.1.1. Magasépítési tervek készítése       

5.         

 III.1.2. Mélyépítési tervek készítése       

6.  - - - - - - - 

 
III.2. Műszaki ellenőri szolgáltatás 

nyújtása 
      

 III.2.1. Magasépítési műszaki ellenőrzés       

7.  - - - - - - - 

 III.2.2. Mélyépítési műszaki ellenőrzés       
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8.  - - - - - - - 

 III.3. Egyéb szolgáltatás megrendelések       

9.         

10.         

 IV. Építési koncesszió       

11.  - - - - - - - 

 V. Szolgáltatási koncesszió       

12.  - - - - - - - 

 

Marcali, 2016. április 

Dr. Sütő László s.k. 

Társulási Tanács Elnöke 
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