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ELŐTERJESZTÉS 

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. október 28-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, továbbá a 29/2021.(VIII.12.) számú képviselő-testületi határozattal két 

alkalommal már módosításra is került. 

 

A közbeszerzési tervben 1. sorszám alatt tervezett Villamosenergia beszerzése Marcali 

Város Önkormányzata részére 2022. évben tárgyú beszerzés előkészítése során beérkezett 

indikatív árajánlatok alapján körülbelül háromszoros áremelkedésre számíthatunk. Az 

eljárás becsült értéke miatt nemzeti eljárásrend helyett uniós eljárásrendben kell 

lefolytatnunk ezt a közbeszerzési eljárást, így a Kbt. 42. § (3) bekezdése alapján 

módosítanunk szükséges a közbeszerzési tervet. A jelen közbeszerzési tervmódosítás során 

ezen módosításokat vezetjük át.  

 

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. október 27. 

 

 

                                                                                                            Dr. Sütő László  

                                                                                                              polgármester 
 


