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Marcali Város Önkormányzatának  

2023. 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; EKR azonosító: 

EKRSZ_91626336; képviseli: dr. Sütő László polgármester), mint ajánlatkérő a 2023. 

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. Tervezési feladatok megrendelése 

a 8. sorszámú Városközpont 

megújítása 2023. eljáráshoz 

kapcsolódóan 

A 8. sorszám alatti Városközpont 

megújítása 2023. megnevezésű 

eljárás előkészítése érdekében 

szükséges kivitelezési, illetve 

engedélyezési-kivitelezési tervezési 

feladatok megrendelése 

 

2023. I. 

negyedév 

Kbt. Harmadik 

Része  

(nemzeti 

eljárásrend); 

Kbt. 112. § (1) 

bek. b) pontja 

szerinti 

(hirdetménnyel 

induló) nyílt 

eljárás 

 

2023. II. 

negyedév 

2. Városi Fürdő energetikai 

korszerűsítése 

TOP Plusz-2.1.1-21 

Rózsa u. 2/A. szám alatti Városi 

Fürdő energetikai korszerűsítése, a 

termálvíz hulladékhőjét hasznosító 

hőszivattyús rendszer kiépítése a 

régi hőszivattyús rendszer bontása; 

új 60 kWp teljesítményű 

napelemrendszer kiépítése 

2023. I. 

negyedév 

Kbt. Harmadik 

Része  

(nemzeti 

eljárásrend); 

Kbt. 112. § (1) 

bek. b) pontja 

szerinti 

(hirdetménnyel 

induló) nyílt 

eljárás 

2023.IV. 

negyedév 
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3. Városi Fürdő komplex turisztikai 

fejlesztése 

TOP Plusz-1.1.3-21 

 

A Fürdő szolgáltatásainak 

korszerűsítése, felújítása és 

bővítése, élményelemek fejlesztése; 

bel-és kültéri turisztikai kínálati 

elemek kialakítása: gőzkabin, 

élményzuhany, jégkút, 

aromaszauna, hordószaunák 

merülődézsák kialakítása; vizes 

csúszdavár, vizes síkcsúszdák 

létesítése, LED játszótér, okospad 

telepítése 

 

2023. I. 

negyedév 

Kbt. Harmadik 

Része  

(nemzeti 

eljárásrend); 

Kbt. 112. § (1) 

bek. b) pontja 

szerinti 

(hirdetménnyel 

induló) nyílt 

eljárás 

 

2023.IV. 

negyedév 

4. Könyvtár energetikai 

korszerűsítése 

TOP Plusz-2.1.1-21 

 

Homlokzati nyílászárók cseréje 125 

m2; külső határoló falak és 

lábazatok hőszigetelése; alacsony 

dőlésszögű tető utólagos hő- és 

vízszigetelése; konvektoros fűtési 

rendszer elbontása, új központi 

fűtésrendszer  kiépítése; 9,13 kWp 

teljesítményű napelemes rendszer 

telepítése 

2023. I. 

negyedév 

Kbt. Harmadik 

Része  

(nemzeti 

eljárásrend); 

Kbt. 112. § (1) 

bek. b) pontja 

szerinti 

(hirdetménnyel 

induló) nyílt 

eljárás 

 

 

 

 

2023.IV. 

negyedév 

5. Térfigyelő kamerarendszer 

kiépítése, bővítése és üzemeltetése 

 

Több lépésben bővíthető, moduláris 

felépítésű 28 db megfigyelési 

pontot és 1 db rögzítő-megfigyelő 

központot tartalmazó 

kamerarendszer kiépítése, 

működtetése, üzemeltetés 5 év 

időtartamban bérleti/szolgáltatási 

szerződés keretében 

 

 

 

 

 

 

2023.I. 

negyedév 

Kbt. Harmadik 

Része  

(nemzeti 

eljárásrend); 

Kbt. 112. § (1) 

bek. b) pontja 

szerinti 

(hirdetménnyel 

induló) nyílt 

eljárás 

 

 

5 év 

időtartam 
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6. Marcali Keleti Iparterület 

fejlesztése,-Liszt Ferenc utca 

felújítása 

TOP-1.1.1-15 

 

Rákóczi utca-Keleti Ipari park 

közötti szakasz útburkolatának 

felújítása., padka rendezése, közmű 

fedlapok szintre emelése (cseréje), 

földpadkák nemesítése. 

 

 

 

 

2023.I. 

negyedév 

Kbt. Harmadik 

Része  

(nemzeti 

eljárásrend); 

Kbt. 112. § (1) 

bek. b) pontja 

szerinti 

(hirdetménnyel 

induló) nyílt 

eljárás 

 

2023.III. 

negyedév 

7. Közvilágítási és erőátviteli 

hálózat bővítése a Marcali Keleti 

Iparterület Trafó utcájában 

TOP-1.1.1-15 

 

Közvilágítási (8 db új közvilágítási 

lámpaoszlop létesítése) és 

erőátviteli hálózat bővítése a 

Marcali Keleti Iparterület Trafó 

utcájában 

 

2023.I. 

negyedév 

Kbt. Harmadik 

Része  

(nemzeti 

eljárásrend); 

Kbt. 112. § (1) 

bek. b) pontja 

szerinti 

(hirdetménnyel 

induló) nyílt 

eljárás 

 

2023.III. 

negyedév 

8. Városközpont megújítása 2023. 

TOP Plusz-1.2.1-21 

 

Rákóczi u. 6-10. tömbbelső mögötti 

terület teljes rehabilitációja 

(parkolóépítés 125 db, útépítés, 

zöldfelület megújítása); Papagáj 

lakótelep zöldfelület megújítása 

1,15 ha nagyságban, a létesítendő 

Marcali-Mesztegnyő kerékpárút 

összekötése a Boronka-Marcali 

kerékpárúttal 950 fm, Művelődési 

Ház homlokzat- és tetőfelület 

felújítása, új Sportház építése a régi 

Sport büfé és Sport öltöző 

elbontását követően a terület 

kármentesítése; a Sport utcában 1 

db buszöböl építése – a teljes 

beruházás jelenleg tervezési 

szakaszban van, a pontos 

mennyiségek a tervek elkészülte 

után állnak rendelkezésre 

 

2023. II. 

negyedév 

Kbt. Harmadik 

Része  

(nemzeti 

eljárásrend); 

Kbt. 112. § (1) 

bek. b) pontja 

szerinti 

(hirdetménnyel 

induló) nyílt 

eljárás 

 

2024. I. 

negyedév 
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9. Gombácska óvoda korszerűsítése 

TOP Plusz-3.3.1-21  

 

Belső felújítás, átalakítás, 2 db 

csoportszoba és 

tálalómelegítőkonyha bővítés; az 

épület külső határoló falainak 

hőszigetelése, homlokzati 

nyílászáróinak cseréje; lapostetős 

zárófödém utólagos hő- és 

vízszigetelése, 5,81 kWp 

teljesítményű napelemes rendszer 

telepítése; belső fűtési, víz- és 

szennyvíz hálózatának cseréje, új 

gépészeti  berendezések és 

használati tárgyak elhelyezése, 

teljeskörű villanyszerelés felújítás; 

utcafronti kerítés átépítése, 

telekhatáron belül 6 db új parkoló 

kialakítása 

 

2023. II. 

negyedév 

Kbt. Harmadik 

Része  

(nemzeti 

eljárásrend); 

Kbt. 112. § (1) 

bek. b) pontja 

szerinti 

(hirdetménnyel 

induló) nyílt 

eljárás 

 

2023.III. 

negyedév 

10. Berzsenyi u. Csomós Gergely és 

Noszlopy Gáspár u. közötti 

szakaszának felújítása, parkolók 

kialakítása  

 

Berzsenyi utca Csomós Gergely és 

Noszlopy G. utcák közötti 

szakaszának aszfalt felújítása, a 92–

96. sz. társasházak előtt új parkolók 

kialakítása, illetve az útszakaszon 

meglévő parkolók (buszöblök) 

aszfaltburkolatának felújítása, 

útszegélyek cseréje, csapadékvíz 

elvezető rendszer felújítása  

 

2023.II. 

negyedév 

Kbt. Harmadik 

Része  

(nemzeti 

eljárásrend); 

Kbt. 112. § (1) 

bek. b) pontja 

szerinti 

(hirdetménnyel 

induló) nyílt 

eljárás 

 

2023.IV. 

negyedév 

11. Mesztegnyő-Marcali kerékpárút 

építése II. ütem 

 

A Mesztegnyő-Marcali kerékpárút 

építése tárgyában 2022-ben 

lefolytatott eljárás III. rész Marcali 

szakasz tárgyú beruházás során 

érintett Marcali szakasz 

meghosszabbítása  

 

 

 

2023.II. 

negyedév 

Kbt. Harmadik 

Része  

(nemzeti 

eljárásrend); 

Kbt. 112. § (1) 

bek. b) pontja 

szerinti 

(hirdetménnyel 

induló) nyílt 

eljárás 

2023.IV. 

negyedév 
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12. Marcali Gyótapuszta városrészi 

kultúrház épületének energetikai 

korszerűsítése 

TOP plusz-2.1.1-21-SO1 

 

Homlokzati nyílászárók cseréje, 

külső határoló falak és lábazatok 

hőszigetelése; faszerkezetű 

padlásfödém utólagos 

hőszigetelése; belső padozat 

cseréje; új levegő-víz hőszivattyús 

központi rendszer kiépítése 

padlófűtéssel; akadálymentes 

vizesblokk kialakítása, 7,5 kWp 

napelemes rendszer telepítése  

 

2023. III. 

negyedév 

Kbt. Harmadik 

Része  

(nemzeti 

eljárásrend); 

Kbt. 112. § (1) 

bek. b) pontja 

szerinti 

(hirdetménnyel 

induló) nyílt 

eljárás 

 

 

 

 

2023.IV. 

negyedév 

13. Villamos energia beszerzése 

Marcali Város Önkormányzata 

részére 2024. évre 

 

I. rész:  

Profilos fogyasztási helyek:  

293 MWh 

II. rész:  

Távleolvasott fogyasztási helyek:  

825 MWh 

III. rész:  

Közvilágítási célú villamos-

energia:  

600 MWh 

 

2023. III. 

negyedév 

Kbt. Második 

Része  

(uniós 

eljárásrend); 

nyílt eljárás 

 

2024. 

december 31. 

24:00 óra 

 

A közbeszerzési tervet Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

…/2023.(II. 23.) számú határozatával jóváhagyta.  

 

Marcali, 2022. február 23.                               

 

                                                                                                 Dr. Sütő László 

                                                                                                   polgármester   


