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ELŐTERJESZTÉS 

a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 2020. február 19-i ülésére  

a 2020. évi éves összesített közbeszerzési tervről 

 

 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 

   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 ajánlatkérőnek az EKR-ben közzé kell tennie. 

 

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 idei évi költségvetés alapján közbeszerzésnek minősülő beszerzés várhatóan nem 

lesz. Így kérem a közbeszerzési tervet az előterjesztéshez mellékelt formában, nemleges 

tartalommal elfogadni.  

 

 

Határozati javaslat 

 

A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Tanácsa a Társulás 2020. évi éves összesített 

közbeszerzési tervét az előterjesztéshez mellékelt formában, nemleges tartalommal 

jóváhagyja. 

 

Felelős: dr. Sütő László elnök (a közzétételért) 

Határidő: 2020. március 31.  

 

 

Marcali, 2020. február 12. 

 

                                                                                                          Dr. Sütő László s.k. 

                                                                                                             társulás elnöke  
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Marcali Kistérségi Többcélú Társulás  

2020. évi  

éves összesített közbeszerzési terve 

 

 

   A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdésében foglalt 

kötelezettségnek eleget téve megállapítom, hogy a Marcali Kistérségi Többcélú 

Társulás (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.; ajánlatkérő azonosítója: AK15880; képviseli: 

dr. Sütő László elnök), mint ajánlatkérő a 2020. évben várhatóan nem folytat le 

közbeszerzési eljárást.  

 

A közbeszerzési tervet a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Tanácsa a …/2020.(II. ...) 

számú határozatával jóváhagyta.  

 

  

 

Marcali, 2020. február … 

                              

 

 

 

                                                                                 Dr. Sütő László                                                                                                      

                                                                                         elnök 
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