
Szám: 86-1/2019. 
 

K I V O N A T 
 

a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2019. február 15-i 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 19/2019. (II. 
15.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat 
2019. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadásáról: 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) 
bekezdése értelmében a Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi 
összesített közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerinti 
tartalommal fogadja el. 
 
A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy gondoskodjon az 
éves összesített közbeszerzési tervnek a Tolna Megyei 
Önkormányzat honlapján valamint az Elektronikus 
Közbeszerzési Rendszerben történő közzétételéről. 
 
Felelős: Az 1. pont tekintetében Fehérvári Tamás, Közgyűlés 
elnöke, a 2. pont tekintetében dr. Gábor Ferenc, megyei 
főjegyző  
Határidő: Folyamatos, illetve a 2. pont vonatkozásában 
azonnal 
 
 

k.m.f.t. 
 

 Fehérvári Tamás sk.  dr. Gábor Ferenc sk. 
 a Közgyűlés elnöke  megyei főjegyző 
 
 
A kivonat hiteléül: 
 
 
dr. Ritter Beáta 
Szekszárd, 2019. február 25. 



melléklet a 19/2019. (II. 15.) kgy. határozathoz 

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 
2019. ÉVRE SZÓLÓ 

ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERVE  
 
 
 

Jelen közbeszerzési tervet a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 19/2019. (II. 15.) közgyűlési határozatával jóváhagyta. 



 
I./ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK  
 
1) TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00019 azonosítószámú projekt keretében megvalósuló építési beruházás kivitelezése 
 

CPV-kód Közbeszerzés tárgya Megvalósítandó fő feladatok Irányadó 
eljárásrend 
meg-
nevezése 

Tervezett eljárási típus 
megnevezése 

Közbeszerzési 
eljárás 
nyomán 
létrejövő 
szerződés 
teljesítésének 
határideje 

Közbeszerzési 
eljárás 
tervezett 
megkezdésének 
időpontja 

45212100-7 
Szabadidős 
létesítmények 
kivitelezése 

TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00019 
azonosítószámú projekt keretében 
megvalósuló építési beruházás 
kivitelezése (megismételt eljárás) 
 

A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme  
 
A projekt során kialakításra kerül Ozorától a Sió-csatorna 
Dunába történő torkolatáig egy kiszállókkal és 
megállókkal teli vízi turisztikai útvonal, amely teljes 
hossza 85 km. 

Uniós 
értékhatár 
alatti 
eljárásrend 
(Kbt. III. 
rész) 

Kbt. 113. § (1) bekezdése 
szerinti nyílt eljárás vagy 
117.§ szerinti sajátos 
beszerzési szabályok 
alkalmazásával induló eljárás 

 
2019. II. félév 
  
  

 
2019. I. félév 
  
  

 
 
 
2) TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016 azonosítószámú projekt keretében megvalósuló építési beruházás kivitelezése 
 

CPV-kód Közbeszerzés tárgya Megvalósítandó fő feladatok Irányadó 
eljárásrend 
meg-
nevezése 

Tervezett eljárási típus 
megnevezése 

Közbeszerzési 
eljárás 
nyomán 
létrejövő 
szerződés 
teljesítésének 
határideje 

Közbeszerzési 
eljárás 
tervezett 
megkezdésének 
időpontja 

45212100-7 
Szabadidős 
létesítmények 
kivitelezése 

TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016 
azonosítószámú projekt keretében 
megvalósuló építési beruházás 
kivitelezése 
 

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem 
 
A projekt keretében Sióagárdtól Ozoráig mintegy 62 
kilométeres összefüggő kerékpáros útvonal jön létre, 
továbbá az útvonal mentén kialakításra kerül 3 db 
pihenőhely, valamint 1db vizesblokkal rendelkező 
megálló. 

Uniós 
értékhatár 
alatti 
eljárásrend 
(Kbt. III. 
rész) 

Kbt. 113. § (1) bekezdése 
szerinti nyílt eljárás vagy 
117.§ szerinti sajátos 
beszerzési szabályok 
alkalmazásával induló eljárás 

 
2020. I. félév 
  
  

 
2019. I. félév 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3) TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001 azonosítószámú projekt keretében megvalósuló építési beruházás kivitelezése 
 

CPV-kód Közbeszerzés tárgya Megvalósítandó fő feladatok Irányadó 
eljárásrend 
meg-
nevezése 

Tervezett eljárási típus 
megnevezése 

Közbeszerzési 
eljárás 
nyomán 
létrejövő 
szerződés 
teljesítésének 
határideje 

Közbeszerzési 
eljárás 
tervezett 
megkezdésének 
időpontja 

45212100-7 
Szabadidős 
létesítmények 
kivitelezése 

TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001 
azonosítószámú projekt keretében 
megvalósuló építési beruházás 
kivitelezése 
 

Vízi turisztikai szolgáltató központ és kapcsolódó 
kerékpárút kialakítása a Sió partján 
 
A projekt során a Szekszárdi Kajak-Kenu SE 
megvalósításában felépítésre kerül egy vízi turisztikai 
szolgáltató központ Szekszárd közigazgatási területén a 
Sió partján. 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat 3,5 km hosszúságban 
kerékpárutat épít a vízi turisztikai központtól a Sió jobb 
partján a Völgységi-patak-ig. 
 

Uniós 
értékhatár 
alatti 
eljárásrend 
(Kbt. III. 
rész) 

Kbt. 113. § (1) bekezdése 
szerinti nyílt eljárás vagy 
117.§ szerinti sajátos 
beszerzési szabályok 
alkalmazásával induló eljárás 

 
2020. I. félév 
  
  

 
2019. I. félév 
  
  

 
 
II./ SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSEK  
 
 
4) TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001 azonosítószámú projekt keretében megvalósuló szolgáltatás megrendelése 
 
 

CPV-kód Közbeszerzés tárgya Megvalósítandó fő feladatok Irányadó 
eljárásrend 
meg-
nevezése 

Tervezett eljárási típus 
megnevezése 

Közbeszerzési 
eljárás 
nyomán 
létrejövő 
szerződés 
teljesítésének 
határideje 

Közbeszerzési 
eljárás 
tervezett 
megkezdésének 
időpontja 

79952000-2 
Rendezvénysz
ervezési 
szolgáltatások 

TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001 
azonosítószámú projekt keretében 
megvalósuló szolgáltatás 
megrendelése  

Megyei identitás erősítése a Bonyhádi járásban 
 
A projekt során a cselekvési terv és a 
rendezvénynaptárban rögzítettek szerint megvalósításra 
kerülő rendezvényszervezési és „catering” szolgáltatások 
ellátása, biztosítása.  

Uniós 
értékhatár 
szerinti 
eljárásrend(
Kbt. II. rész) 

Kbt. 81. § szerinti nyílt vagy 
85. § szerinti tárgyalásos 
eljárás 
(esetleg a Kbt.  19. § (4) 
bekezdés szerinti leválasztási 
szabály alkalmazása) 

 
2020. II. félév 
  
  

 
2019. I. félév 
  
  

 
 
 
 
 
 



5) TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002 azonosítószámú projekt keretében megvalósuló szolgáltatás megrendelése 
 

CPV-kód Közbeszerzés tárgya Megvalósítandó fő feladatok Irányadó 
eljárásrend 
meg-
nevezése 

Tervezett eljárási típus 
megnevezése 

Közbeszerzési 
eljárás 
nyomán 
létrejövő 
szerződés 
teljesítésének 
határideje 

Közbeszerzési 
eljárás 
tervezett 
megkezdésének 
időpontja 

79952000-2 
Rendezvénysz
ervezési 
szolgáltatások 

TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002 
azonosítószámú projekt keretében 
megvalósuló szolgáltatás 
megrendelése  

Megyei identitás erősítése a Dombóvári járásban 
 
A projekt során a cselekvési terv és a 
rendezvénynaptárban rögzítettek szerint megvalósításra 
kerülő rendezvényszervezési és „catering” szolgáltatások 
ellátása, biztosítása. 

Uniós 
értékhatár 
szerinti 
eljárásrend(
Kbt. II. rész 

Kbt. 81. § szerinti nyílt vagy 
85. § szerinti tárgyalásos 
eljárás 
(esetleg a Kbt.  19. § (4) 
bekezdés szerinti leválasztási 
szabály alkalmazása) 

 
2020. II. félév 
  
  

 
2019. I. félév 
  
  

 
6) TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003 azonosítószámú projekt keretében megvalósuló szolgáltatás megrendelése 
 

CPV-kód Közbeszerzés tárgya Megvalósítandó fő feladatok Irányadó 
eljárásrend 
meg-
nevezése 

Tervezett eljárási típus 
megnevezése 

Közbeszerzési 
eljárás 
nyomán 
létrejövő 
szerződés 
teljesítésének 
határideje 

Közbeszerzési 
eljárás 
tervezett 
megkezdésének 
időpontja 

79952000-2 
Rendezvénysz
ervezési 
szolgáltatások 

TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003 
azonosítószámú projekt keretében 
megvalósuló szolgáltatás 
megrendelése  

Megyei identitás erősítése a Szekszárdi és Tolnai járásban 
 
A projekt során a cselekvési terv és a 
rendezvénynaptárban rögzítettek szerint megvalósításra 
kerülő rendezvényszervezési és „catering” szolgáltatások 
ellátása, biztosítása. 

Uniós 
értékhatár 
szerinti 
eljárásrend(
Kbt. II. rész 

Kbt. 81. § szerinti nyílt vagy 
85. § szerinti tárgyalásos 
eljárás 
(esetleg a Kbt.  19. § (4) 
bekezdés szerinti leválasztási 
szabály alkalmazása) 

 
2021. II. félév 
  
  

 
2019. I. félév 
  
  

 
7) TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004 azonosítószámú projekt keretében megvalósuló szolgáltatás megrendelése 
 

CPV-kód Közbeszerzés tárgya Megvalósítandó fő feladatok Irányadó 
eljárásrend 
meg-
nevezése 

Tervezett eljárási típus 
megnevezése 

Közbeszerzési 
eljárás 
nyomán 
létrejövő 
szerződés 
teljesítésének 
határideje 

Közbeszerzési 
eljárás 
tervezett 
megkezdésének 
időpontja 

79952000-2 
Rendezvénysz
ervezési 
szolgáltatások 

TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004 
azonosítószámú projekt keretében 
megvalósuló szolgáltatás 
megrendelése  

Megyei identitás erősítése a Tamási járásban 
 
A projekt során a cselekvési terv és a 
rendezvénynaptárban rögzítettek szerint megvalósításra 
kerülő rendezvényszervezési és „catering” szolgáltatások 
ellátása, biztosítása. 

Uniós 
értékhatár 
szerinti 
eljárásrend(
Kbt. II. rész 

Kbt. 81. § szerinti nyílt vagy 
85. § szerinti tárgyalásos 
eljárás 
(esetleg a Kbt.  19. § (4) 
bekezdés szerinti leválasztási 
szabály alkalmazása) 

 
2020. II. félév 
  
  

 
2019. I. félév 
  
  

 
 
 
 



8) TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005 azonosítószámú projekt keretében megvalósuló szolgáltatás megrendelése 
 

CPV-kód Közbeszerzés tárgya Megvalósítandó fő feladatok Irányadó 
eljárásrend 
meg-
nevezése 

Tervezett eljárási típus 
megnevezése 

Közbeszerzési 
eljárás 
nyomán 
létrejövő 
szerződés 
teljesítésének 
határideje 

Közbeszerzési 
eljárás 
tervezett 
megkezdésének 
időpontja 

79952000-2 
Rendezvénysz
ervezési 
szolgáltatások 

TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005 
azonosítószámú projekt keretében 
megvalósuló szolgáltatás 
megrendelése  

Megyei identitás erősítése a Paksi járásban 
 
A projekt során a cselekvési terv és a 
rendezvénynaptárban rögzítettek szerint megvalósításra 
kerülő rendezvényszervezési és „catering” szolgáltatások 
ellátása, biztosítása. 

Uniós 
értékhatár 
szerinti 
eljárásrend(
Kbt. II. rész 

Kbt. 81. § szerinti nyílt vagy 
85. § szerinti tárgyalásos 
eljárás 
(esetleg a Kbt.  19. § (4) 
bekezdés szerinti leválasztási 
szabály alkalmazása) 

 
2020. II. félév 
  
  

 
2019. I. félév 
  
  

 
9) EFOP-1.6.3-17-2017-00012 azonosítószámú projekt keretében megvalósuló szolgáltatás megrendelése 
 

CPV-kód Közbeszerzés tárgya Megvalósítandó fő feladatok Irányadó 
eljárásrend 
meg-
nevezése 

Tervezett eljárási típus 
megnevezése 

Közbeszerzési 
eljárás 
nyomán 
létrejövő 
szerződés 
teljesítésének 
határideje 

Közbeszerzési 
eljárás 
tervezett 
megkezdésének 
időpontja 

79952000-2 
Rendezvénysz
ervezési 
szolgáltatások 

EFOP-6.3.-17-2017-00012 
azonosítószámú projekt keretében 
megvalósuló szolgáltatás 
megrendelése  

„a Tolna Megyei felzárkózás-politikai együttműködések a 
helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan”  
 
A projekt során a támogatási szerződésben vállalt 
rendezvényszervezési és „catering” szolgáltatások 
ellátása, biztosítása. 

Uniós 
értékhatár 
szerinti 
eljárásrend 
(Kbt. II. 
rész) 

Kbt. 81. § szerinti nyílt vagy 
85. § szerinti tárgyalásos 
eljárás 

 
2021. I. félév 
  
  

 
2019. I. félév 
  
  

 
 
Szekszárd, 2019. február 11. 
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