
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 42.§ (1) bekezdése alapján a törvény alanyi hatálya alá tartozó ajánlatkérők a költségvetési év elején - lehetőség 

szerint a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig - éves összesített közbeszerzési tervet (továbbiakban: közbeszerzési terv) kötelesek készíteni az adott évre 
tervezett közbeszerzéseikről. (A helyi önkormányzat a Kbt. 5.§ (1) bekezdés c) pontja alapján tartozik a Kbt. alanyi hatálya alá.) A közbeszerzési terv nyilvános, melyet az 

ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie. 

SÁSD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2018. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE 

A közbeszerzési terv a 2018. évben elindított közbeszerzési eljárásokat tartalmazza. 

A közbeszerzési terv nem vonja maga után a benne szerepeltetett közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. 

 

Az ajánlatkérő önkormányzat a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ez esetben a közbeszerzési tervet 

módosítani kell, megadva a módosítás indokát is. 

 

 

 

Sorszám  
Közbeszerzés tárgya 

Tervezett 
mennyiség 

 

Irányadó 
eljárási rend 

Tervezett 
eljárás fajtája 

Tervezett 
megindítás 

A szerződés 
teljesítésének 

várható 
időpontja  

01 EFOP-3.9.2-16-2017-00044„Humán 

kapacitások fejlesztése a Hegyháti 

járásban” 

A projekt 
időtartama alatt 

célcsoport 
számára 

rendezvények 
tartása 

Nemzeti nyílt 2018.II.negyedév 2020.II.negyedév 



rendezvényszervezés (79952000-2) 

Célcsoport részére esélyteremtő 

rendezvények 

02 EFOP-1.5.3-16-2017-00080 

kódszámú, „Humán szolgáltatások 

fejlesztése térségi szemléletben – 

kedvezményezett térségek 

rendezvényszervezés (79952000-2) 

Célcsoport részére esélyteremtő 

rendezvények 

A projekt 
időtartama alatt 

célcsoport 
számára 

rendezvények 
tartása 

Nemzeti nyílt 2018.II.negyedév 2020.II.negyedév 

03 EFOP-1.5.3-16-2017-00080 

kódszámú, „Humán szolgáltatások 

fejlesztése térségi szemléletben – 

kedvezményezett térségek 

képzés (8050000-9) 

A célcsoport részére képzések 

tartása 

A projekt 
időtartama alatt 

célcsoport 
számára képzések 

biztosítása  

Nemzeti nyílt 2018.II.negyedév 2020.II.negyedév 

04 EFOP-1.4.2-2016-00023 kódszámú 

„Gyökerek és szárnyak” 

Háztáji mezőgazdasági munka 

betanítása 

termelésszervezési tanácsadás 

(79415000-6) 

51 hó alatt családi 
szerkezetben 74 
fő megtanítása 

háztáji 
mezőgazdasági 

munkára 

Nemzeti nyílt eljárás 2018.II.negyedév 2022 
III.negyedév 



05 Kovácsszénája-Magyarhertelend-Sásd 
kerékpárforgalmi útvonal kialakítása 

TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00007 

(a közbeszerzés lebonyolítója a Baranya 
Megyei Önkormányzati Hivatal) 

Kerékpárút 
kialakítása 

Kovácsszénája 
Magyarhertelend-

Sásd útvonalon 

Nemzeti nyílt eljárás 2018.III.negyedév2019.IV.negyedév

 
 

 
 

Sásd, 2018 május 10. 

. 

.……………………………………    …………………………………………. 

    Rabb Győzőné        Dr.Kajdon Béla 

     Polgármester             Jegyző 

 

Záradék: Jelen közbeszerzési tervet Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete …/2018(V.10.)KTH.számú határozatával elfogadta. 

Sásd,2018.május 10. 

……………………………… 

Dr.Kajdon Béla 

Jegyző 


