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ELŐTERJESZTÉS 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018 november 22-i ülésére  

az Önkormányzat 2018. évi éves összesített közbeszerzési tervének módosításáról 

 

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 2018. februárjában elkészült a közbeszerzési terv és azt a városi honlapon és az 

EKR-ben közzé is tettük.  

 

A februárban elfogadott terv módosítását az alábbiak indokolják: 

1. Ipari parkok, iparterületek fejlesztése: a beszerzést mégsem kellett  közbeszerzés keretében 

megvalósítani; 

2. A GYÉK felújítása a tervben eredetileg meghatározotthoz képes több rész-eljárásban kerül 

beszerzésre; 

3. Az eljárások tervezett megindítási dátumait aktualizáltuk; 

4. Két eljárásnál hibásan szerepelt a forrás megjelölése (hivatkozott pályázati azonosító), ezt 

javítottuk; 

5. A Lehel utcát érintő rekonstrukció és bővítés már biztosan csak a 2019. évben valósul meg; 

6. A sorszámozást a változások miatt módosítottuk.  

 

Határozati javaslat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi módosított éves 

összesített közbeszerzési tervét az előterjesztéshez mellékelt tartalommal jóváhagyja. 

 

Felelős: dr. Sütő László polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

Marcali, 2018. november 8. 

                                                                                                          Dr. Sütő László s.k. 

                                                                                                              polgármester 

 

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

2018. évi módosított 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 2018. évben várhatóan az alábbi közbeszerzési eljárásokat fogja lefolytatni: 

 

 

 A beszerzés tárgya Az eljárás 

megindításának 

tervezett időpontja 

 

Alkalmazandó 

eljárásrend 

1. Villamos energia beszerzése  

Marcali Város Önkormányzata részére 2018. 

2018. III. negyedév Kbt. Harmadik 

Része  

(nemzeti 

eljárásrend) 

 

2. Ipari parkok, iparterületek fejlesztése        

(Keleti iparterület fejlesztése ) 

TOP-1.1.1-15 

2018. III. negyedév Kbt. Harmadik 

Része  

(nemzeti 

eljárásrend) 

 

2.1. Központi konyha kialakítása   

TOP-1.1.3-15 

II. Tetőszigetelés és homlokzati hőszigetelés 

2018. I. negyedév Az egybeszámított 

érték alapján Kbt.  

Harmadik Része 

(nemzeti 

eljárásrend) 

 

2.2. Központi konyha kialakítása   

TOP-1.1.3-15 

III. Homlokzati hőszigetelés 

2018. I. negyedév Az egybeszámított 

érték alapján Kbt.  

Harmadik Része 

(nemzeti 

eljárásrend) 
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2.3. Központi konyha kialakítása   

TOP-1.1.3-15 

IV. Napelemes rendszer kiépítése 

2018. III. negyedév Az egybeszámított 

érték alapján Kbt. 

Harmadik Része 

(nemzeti 

eljárásrend) 

 

 

 

 

2.4. Központi konyha kialakítása   

TOP-1.1.3-15 

V. Belső építési-szerelési munkák  

(belső felújítások, burkolások, festés-mázolás, 

villanyszerelés, épületgépészet) 

2018. IV. negyedév Az egybeszámított 

érték alapján Kbt. 

Harmadik Része 

(nemzeti 

eljárásrend) 

 

2.5. Központi konyha kialakítása 

TOP-1.1.3-15. 

VI. Konyhatechnológiai beszerzés 

2018. IV. negyedév Kbt. Harmadik 

Része  

(nemzeti 

eljárásrend) 

 

3. Zöld városközpont kialakítása 

TOP-2.1.2-15 

 

2018. IV. negyedév Kbt. Harmadik 

Része  

(nemzeti 

eljárásrend) 

 

4. Leromlott városi területek rehabilitációja  

(Dózsa Gy. u. lakásainak felújítása) 

TOP-4.3.1-15 

 

2018. IV. negyedév Kbt. Harmadik 

Része  

(nemzeti 

eljárásrend) 

 

5. A foglakoztatás és az életminőség javítása               

(Postaközi Óvoda energetikai felújítása ) 

TOP-1.4.1-15 

 

2018. III. negyedév Kbt. Harmadik 

Része  

(nemzeti 

eljárásrend) 

 

6. Energetikai fejlesztés –  

Noszlopy Iskola  

TOP.3.2.1-15 

2018. IV. negyedév Kbt. Harmadik 

Része  

(nemzeti 

eljárásrend) 

 

7. Széchenyi utcai orvosi rendelő korszerűsítése 

TOP.4.1.1-16. 

 

2018. IV. negyedév Kbt. Harmadik 

Része  

(nemzeti 

eljárásrend) 

 

8. Móra Ferenc u. ivó- és csapadékvíz-hálózat rekonstrukció  

(DRV Zrt. használati díj terhére) 

2018. I. negyedév 

(az eljárás már 

kiírásra került) 

Kbt. Harmadik 

Része  

(nemzeti 

eljárásrend) 

 

 

 

10. Lehel u. ivóvízhálózat rekonstrukció és szennyvízhálózat 

bővítése 

2018. I. negyedév Kbt. Harmadik 

Része  
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(DRV Zrt. használati díj terhére) (nemzeti 

eljárásrend) 

 

 

A közbeszerzési tervet Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a …/2018.(XI. 22.) 

számú határozatával jóváhagyta.  

 

 

Marcali, 2018. november 22. 

 

 

 

                                                                                      Dr. Sütő László 

                                                                                        polgármester   
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