
Szám: 2-3/2011. 
 
 

K I V O N A T 
 
 

a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. május 31-i 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 

A Tolna Megyei Közgyűlés 65/2011. (V. 31.) közgyűlési 
határozata a Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi 
összesített közbeszerzési tervének módosításáról: 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei 

Önkormányzat 2011. évi összesített közbeszerzési tervét a 
határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja. 

 
2. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy gondoskodjon 

a módosított éves összesített közbeszerzési tervnek a Tolna 
Megyei Önkormányzat honlapján történő közzétételéről. 

 
Felelős: az 1. pont tekintetében dr. Puskás Imre, a Közgyűlés 

elnöke, a 2. pont tekintetében dr. Bartos Georgina, 
megyei főjegyző 

 
Határidő: folyamatos, illetve a 2. pont vonatkozásában 2011. 

június 7. 
 
 
 

k.m.f.t. 
 
 

dr. Puskás Imre sk.                   dr. Bartos Georgina sk. 
          a Közgyűlés elnöke              megyei főjegyző 
 
 
A kivonat hiteléül: 
 
Istlstekker Lídia 
 



1 1. sz. MELLÉKLET

Tárgya

1. Árubeszerzés
1.1. TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006 árubeszerzés közösségi nyílt Saját forrás 101/2010. (XI.19.)

kódszámú projekt keretében értékhatárt elérő Eu támogatás Közgyűlési határozat 
eszközbeszerzés: szerint.
Orvostechnológia

Mobilia
Műszerek

1.2. DDOP-4.1.1/D-09-2F-2009-0006 árubeszerzés közösségi nyílt Eu támogatás 101/2010. (XI.19.)
kódszámú projekt keretében értékhatárt elérő Saját forrás Közgyűlési határozat

eszközbeszerzés: szerint
Gép, berendezés, felszerelés

1.3. TIOP-1.1.1/07/1 projekt keretében  árubeszerzés közösségi nyílt 2011. 2011. 2011. Eu támogatás 101/2010. (XI.19.)
informatikai eszközök beszerzése értékhatárt május július augusztus Közgyűlési határozat

elérő szerint

1.4. Gépjárműbeszerzés a Tolna árubeszerzés nemzeti értékhatárt általános 2011. május 2011. június 2011. szeptember Saját forrás 101/2010. (XI.19.)
Megyei Önkormányzat részére elérő egyszerű Közgyűlési határozat

szerint

A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi összesített közbeszerzési terve

Sorszám A közbeszerzés Fedezetül 
szolgáló 

pénzeszközTárgya, megnevezése, mennyisége Irányadó eljárásrend Tervezett 
eljárás típus

Az eljárás 
megindításá-
nak várható 
időpontja

Bírálóbizottság tagjai

Eljárás 
befejezésének 

tervezett 
időpontja

Szerződés 
teljesítésének 

várható időpontja, 
vagy a szerződés 

időtartama

2011. március 2011.június 2011. szeptember

2011. május 2011. július 2011. szeptember
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A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi összesített közbeszerzési terve

Sorszám A közbeszerzés Fedezetül 
szolgáló 

pénzeszközTárgya, megnevezése, mennyisége Irányadó eljárásrend Tervezett 
eljárás típus

Az eljárás 
megindításá-
nak várható 
időpontja

Bírálóbizottság tagjai

Eljárás 
befejezésének 

tervezett 
időpontja

Szerződés 
teljesítésének 

várható időpontja, 
vagy a szerződés 

időtartama
1.5. TIOP-2.2.4-09/1/2010-0029 árubeszerzés közösségi nyílt 2011. 2011. 2013. Eu támogatás 101/2010. (XI.19.)

kódszámú projekt keretében értékhatár elérő szeptember december március Saját forrás Közgyűlési határozat
orvosi műszer és eszköz szerint

beszerzése

1.6. TIOP-2.2.4-09/1/2010-0029 árubeszerzés közösségi nyílt 2011. 2011. 2013. Eu támogatás 101/2010. (XI.19.)
kódszámú projekt keretében értékhatár elérő szeptember december március Saját forrás Közgyűlési határozat

IKT eszközök, immateriális javak szerint
beszerzése

2. Építési beruházás
2.1. TIOP-2.2.4-09/1/2010-0029 építési beruházás nemzeti értékhatárt általános 2011. július 2011. 2011. december Eu támogatás 101/2010. (XI.19.)

kódszámú projekt keretében elérő egyszerű szeptember Saját forrás Közgyűlési határozat
"Nővérszálló bontása" szerint

2.2. TIOP-2.2.4-09/1/2010-0029 építési beruházás nemzeti értékhatárt általános 2011. július 2011.augusztus 2011. december Eu támogatás 101/2010. (XI.19.)
kódszámú projekt keretében elérő egyszerű Saját forrás Közgyűlési határozat
Új hotelszárny - ráépítés I. szerint

csak szerkezet

2.3. TIOP-2.2.4-09/1/2010-0029 építési beruházás közösségi nyílt 2011. 2012. 2013. Eu támogatás 101/2010. (XI.19.)
kódszámú projekt keretében értékhatárt elérő december március március Saját forrás Közgyűlési határozat
Új hotelszárny - új építés és szerint

ráépítés II.
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A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi összesített közbeszerzési terve

Sorszám A közbeszerzés Fedezetül 
szolgáló 

pénzeszközTárgya, megnevezése, mennyisége Irányadó eljárásrend Tervezett 
eljárás típus

Az eljárás 
megindításá-
nak várható 
időpontja

Bírálóbizottság tagjai

Eljárás 
befejezésének 

tervezett 
időpontja

Szerződés 
teljesítésének 

várható időpontja, 
vagy a szerződés 

időtartama
3. Szolgáltatás

3.1. Tolna megye területrendezési szolgáltatás nemzeti értékhatárt általános Saját forrás 101/2010. (XI.19.)
tervének módosítása elérő egyszerű Állami Közgyűlési határozat

támogatás szerint

3.2. 1,2 milliárd Ft értékű működési szogáltatás közösségi gyorsított 2011. február 2011. április a lejárat Saját forrás 101/2010. (XI.19.)
hitel felvétele értékhatárt elérő eljárás tartamától függő Közgyűlési határozat

szerint

3.3. 1,2 milliárd Ft értékű szolgáltatás közösségi hirdetmény 2011. március 2011. április 1 év Saját forrás 101/2010. (XI.19.)
folyószámla hitel felvétele értékhatárt nélküli Közgyűlési határozat

elérő tárgyalásos szerint

3.4. TIOP-2.2.4-09/1/2010-0029 szolgáltatás közösségi hirdetmény 2011. június 2011. 2011. december Eu támogatás 101/2010. (XI.19.)
kódszámú projekt keretében értékhatárt nélküli szeptember Saját forrás Közgyűlési határozat

kiviteli tervdokumentáció elérő tárgyalásos szerint
készítése

3.5. TIOP-2.2.4-09/1/2010-0029 szolgáltatás nemzeti általános 2011. június 2011. július 2011. december Eu támogatás 101/2010. (XI.19.)
kódszámú projekt keretében értékhatárt egyszerű Saját forrás Közgyűlési határozat

tervellenőrzés elérő szerint

2011.február 2011.március 2011. december
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A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi összesített közbeszerzési terve

Sorszám A közbeszerzés Fedezetül 
szolgáló 

pénzeszközTárgya, megnevezése, mennyisége Irányadó eljárásrend Tervezett 
eljárás típus

Az eljárás 
megindításá-
nak várható 
időpontja

Bírálóbizottság tagjai

Eljárás 
befejezésének 

tervezett 
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Szerződés 
teljesítésének 

várható időpontja, 
vagy a szerződés 

időtartama
3.6 TIOP-2.2.4-09/1/2010-0029 szolgáltatás nemzeti általános 2011. június 2011. július 2013. március Eu támogatás 101/2010. (XI.19.)

kódszámú projekt keretében értékhatárt egyszerű Saját forrás Közgyűlési határozat
műszaki ellenőrzés elérő szerint
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