
  

 

A Tanácsülésen kívüli határozathozatalt igénylő szavazás tárgya 

1. Határozathozatal a Tokaj-Zemplén Térség Fejlesztési Program keretében 

megvalósuló „Tokaj-Zemplén Térség Marketing Szervezet intézményi felépítésének 

kialakítása” című keretszerződés jóváhagyása tárgyában 

   Előterjesztő: Dévald István, a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. ügyvezetője 

Előzmények:  

A kormány 1791/2020. (XI. 11.) Korm. határozatával döntött a Tokaj-Zemplén Térség 

fejlesztéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről. A Korm. határozat 1. sz. mellékletének 14. 

Marketing kampány, turisztikai szervezet fejlesztése pontjában megjelölt projekt érdekében 

kommunikációs stratégia tanulmány elkészítése. 

A kormányzati kommunikációs feladatok ellátásával kapcsolatos központosított közbeszerzési 

eljárás során ajánlatkérésre feljogosított Nemzeti Kommunikációs Hivatal (továbbiakban: 

Beszerző) 2020. november 11. napján „Keretmegállapodás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII. törvény (Kbt.) 31. § (3) bekezdés szerinti „Szervezetfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó 

szolgáltatások ellátására a külön jogszabályban meghatározott szervezetek számára” elnevezéssel 

a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések 

központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet, illetőleg a 

Nemzeti Kommunikációs Hivatal jogállásáról és a kormányzati kommunikációs beszerzésekről 

szóló 162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó szervezetek nevében és javára eljárva 

közbeszerzési eljárást indított a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény alapján. A 

felhívás az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2020. november 16. napján 2020/S 223-548620 szám 

alatt jelent meg. Az eljárás EKR azonosítója: EKR 000814122020.  

 

A jogszabályi felhatalmazás alapján Beszerző konzultációt folytatott „Tokaj-Zemplén Térség 

Marketing Szervezetének intézményi felépítésének kialakítása” tárgyban a Tokaj Borvidék 

Fejlődéséért Nonprofit Kft.  Beszerző informatikai felületére feltöltött Éves Szervezetfejlesztési 

Terve alapján. 

 

Beszerző a beszerzést Megrendelő megbízására lefolytatta, melyet a p2m Informatika 

Szolgáltató Kft. és a p2m Consulting Szolgáltató és Tanácsadó Kft. nyerte el. 

Az előterjesztés szükségessége:  

A projekt megvalósulását biztosító, a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. és a p2m 

Informatika Szolgáltató Kft. és a p2m Consulting Szolgáltató és Tanácsadó Kft. által alkotott 

konzorcium közötti keretszerződés megkötéséhez kérjük a Tanács szíves jóváhagyását. 

 

1. sz. melléklet: Keretszerződés 

2. sz. melléklet: Műszaki leírás 

 

Határozati javaslat: 

I/2021. (09.24) Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsának Határozata  

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács megismerte – az előterjesztéshez 1. sz. mellékletként csatolt 

– a „Tokaj-Zemplén Térség Marketing Szervezet intézményi felépítésének kialakítása” tárgyú 

szerződéstervezetet, és felhatalmazza a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. 



  

 

ügyvezetőjét a p2m Informatika Szolgáltató Kft. és a p2m Consulting Szolgáltató és 

Tanácsadó Kft. által alkotott konzorciummal kötendő szerződés aláírására. 

 


