Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
2009.évi közbeszerzési terve

Idıbeli ütemezés

A közbeszerzés tárgya
és mennyisége1

CPV kód

Irányadó
eljárásrend

Sor kerül-e vagy
sor került-e az
adott
az eljárás
közbeszerzéssel
szerzıdés
Tervezett eljárási megindításának,
illetve
a
teljesítésének
várható összefüggésben
típus
3
elızetes
közbeszerzés
idıpontja vagy a
összesített
megvalósításának szerzıdés idıtartama
tájékoztató
tervezett idıpontja
közzétételére2?

I. Árubeszerzés

1. 1 darab
személygépkocsi
beszerzése összesen
5.954.232 Ft értékben

központosított
közbeszerzési
körbe tartózó
beszerzés,
egyszerő, a Kbt.
34110000-1 amelyet az
299. § (1) bekezdés 2008. december. 15.
NKTH saját
b) pontja szerint
hatáskörben
valósította
meg

1

2009. január

nem

Az ajánlatkérınek a legalább az irányadó egyszerő közbeszerzési értékhatárt elérı, kivételnek nem minısülı közbeszerzéseit kell feltüntetnie, utalva a kizárólagos ügyvédi
tevékenységnek minısülı szolgáltatásokra, valamint a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzésekre is.
2
Ha már korábban sor került, az erre történı pontos hivatkozás is megjelölendı.
3
Például a kizárólagos ügyvédi tevékenység beszerzése vagy a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzés esetén.
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2. Pályázatok iktatási,
döntés-elıkészítési,
szerzıdéskezelési,
pénzügyi, számviteli és
kapcsolódó szolgáltatások,
valamint napi
menedzsment és
48219300-9
monitoring feladatok
ellátására szolgáló
szoftverrendszerhez való
felhasználói licencek
beszerzése összesen
67.000.000 Ft értékben

közösségi

hirdetmény
közzététele nélküli
tárgyalásos eljárás

2008. december 8.

2009. március

nem

2009. február 18.

2009. 04.01.-tıl
2010.03.31.-ig

nem

II. Építési beruházás
III. Szolgáltatásmegrendelés

1. Irodai takarítás
beszerzése összesen
20.000.000 Ft értékben

90900000-6

-

hirdetmény
közzétételével
történı tárgyalásos
egyszerő eljárás, a
Kbt. 299. § (1)
bekezdés a) pontja
szerint
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2. Mobil telefon
szolgáltatás beszerzése
összesen 9.600.000 Ft
értékben

3. Innovációs járulék
összegébıl levonható
költségek ösztönzı
hatásának értékelési
szolgáltatás beszerzése
összesen 15.000.000 Ft
értékben
4. Informatikai rendszer
fejlesztési szolgáltatás
beszerzése összesen
6.800.000 Ft értékben

központosított
közbeszerzési
körbe tartózó
verseny újraindítása
beszerzés,
amelyet az
a
64212000-5
NKTH
keretmegállapodásos
eljárásban
verseny
újraindításával
valósította
meg

79311000-7

72212000-4

-

közösségi

egyszerő
közbeszerzési
eljárás a Kbt. 249. §
szerint
hirdetmény
közzététele nélküli
tárgyalásos eljárás

IV. Építési koncesszió
V. Szolgáltatási
koncesszió
-
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2009. március 9.

2009.04.01.-tıl
2010.03.31.-ig

nem

2009. II. név

2009. III. név

nem

2009. II. név

2009. II. név

nem

Központosított közbeszerzés
Idıbeli ütemezés/Beszerzés értéke, eFt
Termék megnevezése

Besorolási kód

Kommunikációs eszközök és
szolgáltatások

0100000000

Információtechnológiai rendszerek

0200000000

Irodatechnikai berendezések
Irodabútorok
Papíripari termékek és irodaszerek
Gépjármővek
Gépjármő üzemanyag
Utazásszervezés
Egészségügyi termékek
Étkezési hozzájárulás juttatását
támogató szolgáltatások
Elektronikus közbeszerzési
szolgáltatások

0300000000
0400000000

2009. I. név

2009. II. név

2009. III. név

2009. IV. név

18 578
-

5 000
-

5 000

5 000

-

-

-

5 000
-

5 000

5 000

-

-

124
-

275
-

275

275

-

-

450

450

450

450

18 000
-

18 000
-

18 000

18 000

-

-

1 600
-

1 600
-

1 600

1 600

-

-

0500000000
0600000000
0700000000
0800000000
0900000000
1000000000
1100000000
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