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  A közbeszerzés tárgya 

és mennyisége 

  CPV 

kód 

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 

 I. Árubeszerzés  

 II. Építési beruházás  

 III. Szolgáltatás-megrendelés  

TÁMOP-5.4.5-11/1 - A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai tudásának kialakítása 

A TÁMOP 5.4.6.A 
konstrukcióhoz és a TÁMOP 
5.4.5-07/1 kiemelt 
projekthez kapcsolódó, a 
TÁMOP 5.4.5. kiemelt projekt 
keretében megvalósítandó, 
valamint a fogyatékos 
személyek számára ápolást-
gondozást nyújtó szociális 
intézmények 
férőhelykiváltásának 
elősegítése érdekében 
megvalósítandó képzési 
szolgáltatások.  

 
Nemzeti 

eljárásrend 

Hirdetmény 
közzététele 

nélküli 
tárgyalásos 

közbeszerzési 
eljárás 

2012. június Nem 



(Részajánlat tételi 
lehetőséggel az alábbiak 
szerint:  
1. rész: Képzők képzése a 
TÁMOP 5.4.6.A konstrukció 
nyertes pályázataiban 
közreműködő megfelelő 
létszámú és felkészültségű 
oktató biztosítása érdekében, 
valamint a TÁMOP 5.4.5-07/1 
kiemelt projekt során 
kifejlesztett képzések 
centralizált módon történő 
lebonyolításához oktatási 
szolgáltatás; 
2. rész: A fogyatékos 
személyek számára ápolást-
gondozást nyújtó szociális 
intézmények 
férőhelykiváltásában érintett 
mentorok képzése.  
 

A TÁMOP 5.4.6.A 
konstrukcióhoz kapcsolódó, a 
TÁMOP 5.4.5. kiemelt projekt 
keretében megvalósítandó, 
valamint a fogyatékos 
személyek számára ápolást-
gondozást nyújtó szociális 
intézmények 
férőhelykiváltásának 
elősegítése érdekében 
megvalósítandó 

 
Nemzeti 

eljárásrend 

Hirdetmény 
közzététele 

nélküli 
tárgyalásos 

közbeszerzési 
eljárás 

2012. július Nem 



folyamatkísérői szolgáltatás. 
(Részajánlat tételi 
lehetőséggel az alábbiak 
szerint:  
 
1. rész: Az 5.4.6.A 
konstrukció keretében induló 
képzések folyamatos 
módszertani kísérése. 
 
2. rész: A fogyatékos 
személyek számára ápolást-
gondozást nyújtó szociális 
intézmények 
férőhelykiváltásának 
elősegítése érdekében 
Intézményi Férőhely Kiváltást 
Támogató (IFKT) 
mentorhálózat működésének 
folyamatkísérése; 
 

A fogyatékos személyek 
számára ápolást-gondozást 
nyújtó szociális intézmények 
férőhelykiváltásának 
elősegítése érdekében 
Intézményi Férőhely Kiváltást 
Támogató (IFKT) mentori 
szolgáltatás 
 

 

Európai 
uniós 

értékhatárt 
meghaladó, 
a Kbt. 19.§ 

(2) 
bekezdése 

alapján 
nemzeti 

eljárásrend 

Nyílt eljárás 2012. október Nem 

TÁMOP-5.3.8-11/A1 - A leghátrányosabb helyzetű csoportok munkaerő-piaci esélyeinek növelése érdekében motiváló képzések és kapcsolódó 



szolgáltatások támogatása 

Speciális munkaerő piaci 
szolgáltatási kézikönyv 
kidolgozása pszichiátriai 
problémával élő álláskeresők 
/ védett szervezeti 
foglalkoztatásban lévő 
megváltozott 
munkaképességű 
munkavállalók részére  

 
Európai 

uniós 
eljárásrend 

Nyílt eljárás 2012. június Nem 

SZER informatikai kiszolgáló 
rendszer kialakítása, 
használatának támogatása, 
rendszer tesztelése  

 
Nemzeti 

eljárásrend 
Nyílt eljárás 2012. augusztus Nem 

Rendezvényszervezési 
szolgáltatás  

 
Nemzeti 

eljárásrend 
Nyílt eljárás 2012. július Nem 

Print hirdetések 
megjelentetése  

 
Nemzeti 

eljárásrend 

Hirdetmény 
közzététele 

nélküli 
tárgyalásos 

közbeszerzési 
eljárás 

2012. október Nem 

SZER informatikai 
specifikáció kidolgozása, 
adat-meghatározás, 
adatelemzés eredményességi 
és hatékonysági mutatók 
kidolgozása  

 
Nemzeti 

eljárásrend 

Hirdetmény 
közzététele 

nélküli 
tárgyalásos 

közbeszerzési 
eljárás 

2012. június Nem 

Az egységes országos 
szakmai monitoring rendszer 

 
Nemzeti 

eljárásrend 
Hirdetmény 
közzététele 

2012. október Nem 



módszertani és 
dokumentációs hátterének 
elméleti kidolgozása  

nélküli 
tárgyalásos 

közbeszerzési 
eljárás 

Foglalkozási rehabilitáció 
szereplői által nyújtott 
humánszolgáltatási 
tevékenység helyszíni 
vizsgálata  

 
Nemzeti 

eljárásrend 

Hirdetmény 
közzététele 

nélküli 
tárgyalásos 

közbeszerzési 
eljárás 

2013. május Nem 

Hálózati működés 
megalapozása érdekében 
igény- és szükségletfelmérés, 
munkacsoport specifikus 
szakmai koncepció a hálózat 
szervezeti- és működési 
szabályzatának, hálózati 
évkönyv és további 
kapcsolódó 
háttértanulmányok 
elkészítése, kidolgozása  

 
Nemzeti 

eljárásrend 
Nyílt eljárás 2012. október Nem 

Könyvvizsgálat  
 

 
Nemzeti 

eljárásrend 

Hirdetmény 
közzététele 

nélküli 
tárgyalásos 

közbeszerzési 
eljárás 

2012. október Nem 

Szervezetfejlesztés 

 
Nemzeti 

eljárásrend 

Hirdetmény 
közzététele 

nélküli 
tárgyalásos 

közbeszerzési 

2012. október Nem 



eljárás 

IV. Építési koncesszió      

V. Szolgáltatási 

koncesszió 
     

 


