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ELŐTERJESZTÉS 

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. augusztus 12-i ülésére 

az Önkormányzat 2021. 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 ajánlatkérőnek az EKR-ben közzé kell tennie. 

 

A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre 

vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét, továbbá 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, melyet a 40/2021.(III. 19.) 

számú polgármesteri határozat hagyott jóvá, majd a 81/2021.(VI. 09.) számú polgármesteri 

határozattal egy ízben már módosításra került. 

 

A közbeszerzési terv legutóbbi módosítását követően egy újabb közbeszerzési eljárás 

lefolytatásának igénye merült fel, így a Kbt. 42. § (3) bekezdése alapján módosítanunk 

szükséges a közbeszerzési tervet. A „Zöld város” beruházás keretében támogatási 

szerződés-módosítási igényt (ráemelési kérelmet) kívánunk benyújtani, amelyből a 

Művelődéi Ház tető- és homlokzatfelújítása kerülne megvalósításra.  

 

A módosított közbeszerzési tervet a jelen előterjesztéshez mellékelem. Kérem a Tisztelt 

Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslat szerinti döntést szíveskedjen 

meghozni. 
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Határozati javaslat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi 

módosított éves összesített közbeszerzési tervét az előterjesztéshez mellékelt tartalommal 

jóváhagyja. 

 

Felelős: dr. Sütő László polgármester 

Határidő: azonnal (a közbeszerzési terv közzétételére) 

     folyamatos (a közbeszerzési terv végrehajtására) 

 

 

Marcali, 2021. július 30. 

 

 

                                                                                                            Dr. Sütő László  

                                                                                                              polgármester 
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Marcali Város Önkormányzatának  

2021. évi módosított éves összesített közbeszerzési terve 

 

   A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) és (3) bekezdése alapján 

megállapítom, hogy Marcali Város Önkormányzata (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.; ajánlatkérő 

azonosítója: AK04910; EKR azonosító: EKRSZ_91626336; képviseli: dr. Sütő László 

polgármester), mint ajánlatkérő 2021. évben várhatóan az alábbi közbeszerzési eljárásokat fogja 

lefolytatni: 

 A beszerzés tárgya, tervezett 

mennyisége 

Az eljárás 

megindításának 

tervezett 

időpontja 

 

Alkalmazandó 

eljárásrend, a 

tervezett 

eljárás fajtája 

A szerződés 

teljesítésének 

várható 

időpontja 

1. Villamos energia beszerzése 

Marcali Város Önkormányzata részére 

2022. évre 

 

I. rész:  

Profilos fogyasztási helyek: 195 MWh 

II. rész:  

Távleolvasott fogyasztási helyek: 550 

MWh 

III. rész:  

Közvilágítási célú villamos-energia: 685 

MWh 

 

2021. III. 

negyedév 

Kbt. Harmadik 

Része  

(nemzeti 

eljárásrend); 

Kbt. 112. § (1) 

bek. b) pontja 

szerinti 

(hirdetménnyel 

induló) nyílt 

eljárás 

 

2022. 

december 31. 

24:00 óra 

2. Tároló csarnok építése a Keleti 

Iparterületen 

 

1 db 962 m2 hasznos alapterületű, új 

építésű, acélszerkezetű tároló 

csarnoképület építése 

2021. II. 

negyedév 

Kbt. Harmadik 

Része  

(nemzeti 

eljárásrend); 

Kbt. 112. § (1) 

bek. b) pontja 

szerinti 

(hirdetménnyel 

induló) nyílt 

eljárás 

 

2022. 

szeptember 

30. 
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3. Közvilágítás korszerűsítése 

 

Marcali város közigazgatási területén a 

közvilágítási hálózat aktív elemeinek 

korszerűsítése (2086 db lámpatest) 

2021. II. 

negyedév 

Kbt. Harmadik 

Része  

(nemzeti 

eljárásrend); 

Kbt. 115. § 

szerinti nyílt 

eljárás 

 

2022. 

december 31. 

4.  Művelődési Ház tető- és homlokzat 

felújítása 

2021. III. 

negyedév 

Kbt. 

Harmadik 

Része  

(nemzeti 

eljárásrend); 

Kbt. 112. § (1) 

bek. b) pontja 

szerinti 

(hirdetménnyel 

induló) nyílt 

eljárás 

2022. június 

30. 

 

 

A módosított közbeszerzési tervet Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

…/2021.(VIII.12.) számú határozatával jóváhagyta.  

 

 

Marcali, 2021. július 30. 

 

 

 

                                                                                      Dr. Sütő László 

                                                                                        polgármester   
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