
1. sz. melléklet 

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 
2020. ÉVRE SZÓLÓ 

ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERVE  
 
 
 

Jelen közbeszerzési tervet a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 16/2020. (II. 26.) 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 projekt keretében: 
 
Ozorától a Sió-csatorna Dunába történő torkolatáig tartó 
szakaszon 12 vízi kiszálló létesítése, a sárszentlőrinci 
megálló kialakítása. 

Nemzeti 
Kbt. 112. § (1) bekezdés b) 
pont 
Nyílt eljárás 

2021. II. félév 2020. I. félév 

 
 
2) T OP-1.2.1-15-T L 1-2016-00016 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 új kerékpáros út jön létre a Sió 
töltésen Sióagárd és Harc között, továbbá az útvonal 
mentén kialakításra kerül 2 db pihenőhely. 

Nemzeti 
Kbt. 112. § (1) bekezdés b) 
pont 
Nyílt eljárás 

2021. II. félév 2020. 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. 

Nemzeti 
Kbt. 112. § (1) bekezdés b) 
pont 
Nyílt eljárás 

2021. I. félév 2020. I. félév  

 
 
4) TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002 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-TL1-2019-00002 
azonosítószámú projekt keretében 
megvalósuló építési beruházás 
kivitelezése 

Szárazföldön és vízen a Sió mentén 4. ütem projekt 
keretében: 
 
Völgységi-patakon átívelő gyalogos- és kerékpáros híd 
építése. 

Nemzeti 
Kbt. 112. § (1) bekezdés b) 
pont 
Nyílt eljárás 

2021. II. félév 2020. II. félév 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
5) TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002 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-TL1-2019-00002 
azonosítószámú projekt keretében 
megvalósuló építési beruházás 
kivitelezése 

Szárazföldön és vízen a Sió mentén 4. ütem projekt 
keretében: 
 
Kerékpárút kialakítása Harctól Simontornyáig. 

Nemzeti 
Kbt. 112. § (1) bekezdés b) 
pont 
Nyílt eljárás 

2021. II. félév 2020. II. félév 

 
 
II./ SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSEK  
 
 
6) TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001, TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002, TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003, TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004, TOP-
5.3.2-17-TL1-2018-00005 azonosítószámú projektek 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 

Rendezvényszervezés, catering és 
egyéb kapcsolódó szolgáltatás a 
TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001, 
a TOP-5.3.2-17-TL1-2018-
00002, a TOP-5.3.2-17-TL1-
2018-00003, TOP-5.3.2-17-TL1-
2018-00004 és a TOP-5.3.2-17-
TL1-2018-00005 azonosítószámú 
projektek keretében 

Megyei identitás erősítése Bonyhádi járás, Megyei 
identitás erősítése Dombóvári járás, Megyei identitás 
erősítése Szekszárdi és Tolnai járás, Megyei identitás 
erősítése Tamási járás, Megyei identitás erősítése Paksi 
járás projektek keretében: 
 
A projekt során a cselekvési terv és a rendezvény 
naptárban rögzítettek szerint megvalósításra kerülő 
rendezvény szervezési, „catering” és egyéb kapcsolódó 
szolgáltatás ellátásának biztosítása. 

Uniós 
eljárásrend Nyílt eljárás 2021. II. félév 2020. I. félév 

 
 
Szekszárd, 2020. február 13. 


