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ELŐTERJESZTÉS 
a Somogy Megyei Önkormányzat 2021. évi közbeszerzési tervének módosításáról 

 

 

A Somogy Megyei Önkormányzat közbeszerzési tervét a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke 

6/2021.(II.12.) közgyűlési elnöki határozatával fogadta el. A közbeszerzési tervben eredetileg a TOP-

3.2.1-16-SO1-2017-00001 azonosítószámú „Vármegyeháza épületegyüttes épületeinek energetikai 

korszerűsítése” megnevezésű projekttel kapcsolatos építési beruházás szerepelt. Ugyanakkor a 

Somogy Megyei Önkormányzat pályázatot kíván benyújtani a "Tisztítsuk meg az Országot!" című 

pályázati felhívásra, melynek keretében az illegális szemétlerakók felszámolására kerül sor a megye 

egyes településein. A teljes projektköltség várhatóan eléri a 100 millió Ft-ot, a projektben tervezett 

hulladékkezelési szolgáltatások pedig meghaladják a közbeszerzési értékhatárt, ennek megfelelően a 

tervezett közbeszerzési eljárást szükséges szerepeltetni a közbeszerzési tervben, ezért a közbeszerzési 

tervet módosítani kell. 

A közbeszerzési terv módosítását a közbeszerzési szakértővel egyeztetetten terjesztem a T. Közgyűlés 

elé. 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Somogy Megyei Önkormányzat 2021. évi közbeszerzési tervének 

módosítását az előterjesztés 1. melléklete szerint elfogadni szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat: 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat 2021. évi módosított közbeszerzési 

tervét az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Felelős:  Biró Norbert, a közgyűlés elnöke 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

Kaposvár, 2021. szeptember 15. 

           Biró Norbert s. k. 

 

 

 

Az előterjesztést készítette: 

 

Taubert Balázs s. k. 

irodavezető 

 

Az előterjesztést jóváhagyta: 

 

Dr. Sárhegyi Judit s. k. 

megyei jegyző 
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Az előterjesztés 1. melléklete   

 

A Somogy Megyei Önkormányzat 

2021. évi közbeszerzési terve 

 

 

Sorszám Beszerzés 

tárgya 

Beszerzés rövid 

tartalmi leírása/Fő 

CPV kód 

Tervezett 

rezsim/eljárástípus 

Eljárás 

megindításának 

tervezett 

időpontja 

Megjegyzés 

(pl. a 

módosítás 

esetleges 

indoka) 

1. építési 

beruházás 

Építési munkák – volt 

Levéltár és börtön 

45000000-7 

Kbt. III. rész, 

nemzeti eljárásrend  

szerinti (113. § (5) 

bek. a) pont 

alapján) induló nyílt 

eljárás 

2021. február hó  

2. szolgáltatás Illegális hulladéklerakók 

felszámolása, hulladék 

elszállítása 

ártalmatlanítása, 

90500000-2 

Nemzeti rezsim, 

nyílt eljárás 

2021. 

szeptember hó 

 

 

Jóváhagyta: a Somogy Megyei Közgyűlés ….../2021.(IX.17.) közgyűlési határozatával 

Hatályos: 2021. szeptember 17. napjától  

 

 …………………………………. 

 aláírás 


