
Tokaj Város Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési terve 

  A közbeszerzés 
tárgya és 

mennyisége 
  CPV kód 

Becsült érték 
(nettó) 

Irányadó 
eljárásrend 

  Tervezett 
eljárási típus 

 Időbeli ütemezés Sor kerül-e 
vagy sor került-

e az adott 
közbeszerzéssel 
összefüggésben 

előzetes 
összesített 
tájékoztató 

közzétételére? 

 az eljárás 
megindításának, 

illetve a 
közbeszerzés 

megvalósításának 
tervezett 
időpontja 

 szerződés 
teljesítésének 

várható 
időpontja vagy a 

szerződés 
időtartama 

I. Árubeszerzés 
 

  
  

 
 

Világörökségi 
bormúzeum - 
eszközbeszerzés 
ÉMOP-2.1.1/B-09-
2009-0028 

36144000-2 
Kiállítási bútor 
 

23.400.000 Ft 
Nemzeti 

eljárásrend 

a Kbt. 122/A. § 
(1) bekezdése 

alapján 
2015. július 2015. szeptember nem 

Világörökségi 
bormúzeum - 
eszközbeszerzés 
ÉMOP-2.1.1/B-09-
2009-0028 

30236000-2 
Informatikai 
berendezések 

21.940.000 Ft 
Nemzeti 

eljárásrend 

a Kbt. 122/A. § 
(1) bekezdése 

alapján 
2015. július 2015. szeptember nem 

II. Építési 
beruházás  

  
  

 
 

Tokaji Múzeum 
felújítása 

45200000-9 
Teljes vagy részleges 
magas- és 
mélyépítési munka 

 

52.946.606 Ft 
Nemzeti 

eljárásrend 

a Kbt. 122/A. § 
(1) bekezdése 

alapján, 
figyelemmel a 
Kbt. 18. § (3) 

bek. 
rendelkezéseire 

2015. május 2015. szeptember nem 



Buszmegállók és 
gyalogátkelőhelyek 
létesítése a 
Bodrogkeresztúri 
úton 

45000000-7 
Építési munkák 

23.600.000 Ft 
Nemzeti 

eljárásrend 

a Kbt. 122/A. § 
(1) bekezdése 

alapján 
2015. április 2015. június nem 

Tokaj- külterületi 
kerékpárút 
(KÖZOP-3.5.0-09-
11- „Térségi 
elérhetőségek 
javítása” 
Kerékpárút-hálózat 
fejlesztése) 

45233162 67.014.550 Nemzeti 
a Kbt. 122/A. § 
(1) bekezdése 

alapján 
2015. augusztus  2015. október 31. Nem 

A „Világörökségi 
Bormúzeum 
kialakítása Tokaj 
városában” című 
projekt (ÉMOP-
2.1.1/B-09-2009-
0028) II. ütemének 
építőipari 
kivitelezési munkái 

45200000-9 
45212314-0 

54.897.764 Nemzeti 
a Kbt. 122/A. § 
(1) bekezdése 

alapján 
2015. február 2015. szeptember Nem 

Németi Ferenc 
Szobor és 
vármakett park 
kialakítása 

45000000-7 17.295.276 Nemzeti 
Hirdetmény 

nélküli 
tárgyalásos 

2015. szeptember 2015. november Nem 

III. Szolgáltatás-
megrendelés  

  
  

 
 

Világörökségi 
bormúzeum üzleti 
marketing 
ÉMOP-2.1.1/B-09-
2009-0028 

79340000-9 Hirdetési 
és 
marketingszolgáltatások 

11.800.000 Ft 
Nemzeti 

eljárásrend 

a Kbt. 122/A. § 
(1) bekezdése 

alapján 
2015. július 2015. szeptember nem 



IV. Építési 
koncesszió 

       

        

V. Szolgáltatási 
koncesszió 

       

A „Tokaji 
Fesztiválkatlan” 
elnevezésű 
épületegyüttes és 
kapcsolódó 
eszközpark 
üzemeltetése 

92320000-0 
Művészeti létesítmény 
üzemeltetési 
szolgáltatások 

a koncesszióba 
vevő éves 
adózott 

eredményének 
%-a 

Nemzeti 
eljárásrend 

nyílt eljárás 2015. február 
az aláírástól 

számított 4 év 
nem 

 


