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KÖZBESZERZÉSI TERV 

 

 

 

(3) Irodatechnikai 

eszközök beszerzése 

kis értékű tárgyi 

eszközök beszerzésével 
(árubeszerzés) 

2 500 000 

A Kbt. 122.§ (7) a) pontja 

szerinti hirdetmény 

közzététele nélküli 

tárgyalásos eljárás, mely 

egybeszámítandó a (7) 

eljárás becsült értékével 

szállítási 

tény: 

2013. 

március 27. 

tény: 

2013. április 

18. 

tény: 

2013. április 18. 

nem 

A beszerzés tárgya: 

(árubeszerzés, szolgáltatás, 

szolgáltatási koncesszió, építési 

beruházás, építési koncesszió) 

Becsült 

érték: 

(Ft) 

Beszerzési eljárás 

típusa (és 

szakaszok száma): 

 

Szerződés 

típusa: 

 

Ajánlatok 

beadási 

határideje: 

 

Ajánlatok 

értékelésének 

dátuma: 

 

Eredményh

irdetés 

dátuma: 

Gyorsíto

tt 

(igen/ne

m) 

(1) Bérszámfejtési és 

könyvviteli szolgáltatás 

(szolgáltatás megrendelése) 

 

 

21 950 000 

A Kbt. 122.§ (7) a) 

pontja szerinti 

hirdetmény 

közzététele nélküli 

tárgyalásos eljárás 

megbízási 

tény: 

2013. 

március 14. 

tény: 

2013. március 

28. 

tény: 

2013. április 

9. 

nem 

(2) Informatikai eszközök 

beszerzése kis értékű tárgyi 

eszközök beszerzésével 
(árubeszerzés) 

 

6 200 000 

A Kbt. 122.§ (7) a) 

pontja szerinti 

hirdetmény 

közzététele nélküli 

tárgyalásos eljárás, 

mely 

egybeszámítandó a 

(5) eljárás becsült 

értékével 

szállítási 

tény: 

2013. 

március 21. 

tény: 

2013. április 

18. 

tény: 

2013. április 

18. 

nem 



 

2 

 

(4) Grafikai tervezés 

(szolgáltatás 

megrendelése) 24 900 000 

A Kbt. 122.§ (7) a) pontja 

szerinti hirdetmény 

közzététele nélküli 

tárgyalásos eljárás 
vállalkozási 

tény: 

2013. április 

29. 

tény: 

2013. május 

13. 

tény: 

2013. május 13. 

nem 

 

(5) Nagy értékű 

(100.000 Ft feletti) 

informatikai eszközök 

bérlete (árubeszerzés) 

18 700 000 

A Kbt. 122.§ (7) a) pontja 

szerinti hirdetmény 

közzététele nélküli 

tárgyalásos eljárás, mely 

egybeszámítandó a (2) 

eljárás becsült értékével 

bérleti 

tény. 

2013. május 

2. 

tény: 

2013. május 

23 

tény: 

2013. május 23. 

nem 

(6) Személygépkocsi 

bérlet 

(árubeszerzés) 16 000 000 

A Kbt. 122.§ (7) a) pontja 

szerinti hirdetmény 

közzététele nélküli 

tárgyalásos eljárás 

bérleti 

tény: 

2013. 

május 9. 

tény: 

2013. május 

31. 

tény: 

2013. május 31. 

nem 

 

(7) Nagy értékű 

(100.000 Ft feletti) 

irodatechnikai 

eszközök bérlete 
(árubeszerzés) 

20 900 000 

A Kbt. 122.§ (7) a) pontja 

szerinti hirdetmény 

közzététele nélküli 

tárgyalásos eljárás, mely 

egybeszámítandó a (3) 

eljárás becsült értékével 

bérleti 

tény: 

2013. május 

15. 

tény: 

2013. június 

14. 

tény: 

2013. június 14. 

nem 

 

(8) Üzemanyag beszerzése 

kártyás szolgáltatással 

(árubeszerzés) 

10 700 000 

A központosított közbeszerzési 

rendszerről, valamint a központi 

beszerző szervezet feladat- és 

hatásköréről szóló 168/2004. (V. 

25.) Korm. rendelet szerint, 

önként csatlakozó ajánlatkérőként 

szállítási 

önkéntes 

csatlakozás  

önkéntes 

csatlakozás 

szerződéskötés: 

 

2013. május 15.  

nem 
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(9) Public relations 

szolgáltatások 

(szolgáltatás megrendelése) 
24 300 000 

A Kbt. 122.§ (7) a) pontja szerinti 

hirdetmény közzététele nélküli 

tárgyalásos eljárás 
megbízási 

tény: 

2013. június 7. 

tény: 

2013. július 5. 

tény: 

2013. július 5. 

nem 

(10) Oktatásszervezési 

szolgáltatások ellátása a 

célcsoporti 

továbbképzésekhez 

kapcsolódóan 

24 200 000 

A Kbt. 122.§ (7) a) pontja szerinti 

hirdetmény közzététele nélküli 

tárgyalásos eljárás vállalkozási 

tény:  

2013.július 8. 

tény: 

2013. augusztus 05. 

tény: 

2013.augusztus 05. 

 

(11) Fényképészeti és 

reklámfényképezési 

szolgáltatások 

(szolgáltatás megrendelése) 
24 200 000 

A Kbt. 122.§ (7) a) pontja szerinti 

hirdetmény közzététele nélküli 

tárgyalásos eljárás vállalkozási 

tény: 

2013. augusztus 

15. 

tény: 

2013. szeptember 6. 

tény: 

2013. szeptember 

6. 

nem 

(12) IT fejlesztés 

menedzsmentje és 

minőségbiztosítása, 

rendszertervezés 

(szolgáltatás megrendelése) 

24 300 000 

A Kbt. 122.§ (7) a) pontja szerinti 

hirdetmény közzététele nélküli 

tárgyalásos eljárás vállalkozási 

tény: 

2013. szeptember 

9. 

tény: 

2013.szeptember 

20. 

tény: 

2013. szeptember 

20. 

nem 

(13) Nyomdai előkészítési, 

kivitelezési és 

könyvkötészeti 

szolgáltatások 

(szolgáltatás megrendelése) 

38 100 000 

A Kbt. Harmadik része szerinti 

nemzeti eljárásrend, nyílt eljárás 

vállalkozási 

tény: 

2013. szeptember 

16. 

terv: 

2013. október 14. 

terv: 

2013.október 14. 

nem 

(14) Illusztrációs 

alkalmazott grafikai 

szolgáltatás 
21 500 000 

A Kbt. 122.§ (7) a) pontja szerinti 

hirdetmény közzététele nélküli 

tárgyalásos eljárás 
vállalkozási 

terv:  

2013. október 7. 

terv: 

2013. október 28. 

terv: 

2013. október 28. 

nem 

(15) Rendezvényszervezés 

(szolgáltatás megrendelése) 23 700 000 

A Kbt. 122.§ (7) a) pontja szerinti 

hirdetmény közzététele nélküli 

tárgyalásos eljárás 
megbízási 

terv: 

2013.október 10. 

terv: 

2013.október 31. 

terv: 

2013.október 31. 

nem 
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(16)Piackutatási és 

közvélemény-kutatási 

szolgáltatások 

(szolgáltatás megrendelése) 

4 000 000 

 

A Kbt. 

egybeszámít

ási 

kötelezettsé

gének 

értelmében 

már 

lefolytatott 

azonos 

tárgyú 

eljárással 

egybeszámít

va 

meghaladja 

a 

közbeszerzé

si 

értékhatárt. 

A Kbt. 122.§ (7) a) pontja szerinti 

hirdetmény közzététele nélküli 

tárgyalásos eljárás 

vállalkozási 

terv: 

2013. október 14. 

terv: 

2013. november 4. 

terv: 

2013. november 4. 

nem 

(17) Büfé és éttermi 

szolgáltatások  

(szolgáltatás megrendelése) 

 

35 000 000 

A Kbt. Harmadik része szerinti 

nemzeti eljárásrend, nyílt eljárás 
megbízási 

terv: 

2013. október 15. 

terv: 

2013. november 15. 

terv: 

2013. november 

15. 

nem 

(18) Szoftverfejlesztés 

(szolgáltatás megrendelése) 
23 900 000 

A Kbt. 122.§ (7) a) pontja szerinti 

hirdetmény közzététele nélküli 

tárgyalásos eljárás 

 

vállalkozási 

terv: 

2013. október 18. 

terv: 

2013. november 8. 

terv: 

2013. november 8. 

 

nem 

(19) Egyedi csomagolási 

szolgáltatások és 

csomagkézbesítési 
23 300 000 

A Kbt. 122.§ (7) a) pontja szerinti 

hirdetmény közzététele nélküli 

tárgyalásos eljárás 
vállalkozási 

terv: 

2013. október 22. 

terv: 

2013. november 12. 

terv: 

2013. november 

12. 

nem 
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szolgáltatások 

(szolgáltatás megrendelése) 

 

(20) Internetes vagy 

intranetes felhasználói 

alkalmazások 

fejlesztésével kapcsolatos 

szolgáltatások 

(szolgáltatás megrendelése) 

21 900 000 

A Kbt. 122.§ (7) a) pontja szerinti 

hirdetmény közzététele nélküli 

tárgyalásos eljárás, 

 vállalkozási 

terv: 

2013. november 

4. 

 

terv: 

2013. november 25. 

terv: 

2013. november 

25.  

nem 

(21) Mérési eszközcsomag 

részét képező kis értékű 

tárgyi eszköznek minősülő 

egészségmegőrző 

termékek beszerzése 

(árubeszerzés) 

185 000 000 

 

Kbt. második része szerinti 

eljárási szabályok. Az eljárás 

fajtája közösségi, nyílt 

közbeszerzési eljárás 

szállítási 

terv: 

2013. november 

20. 

terv: 

2013.december 6. 

terv: 

2013. december 6. 

igen 

(22) Hirdetési és 

marketingszolgáltatások – 

televíziós műsorkészítési 

szolgáltatásokkal együtt 
(szolgáltatás megrendelése) 

99 000 000 

Kbt. második része szerinti 

eljárási szabályok. Az eljárás 

fajtája közösségi, nyílt 

közbeszerzési eljárás 

 

vállalkozási 

terv: 

2013. november  

25. 

 

terv: 

2013. december 11. 

terv: 

2013. december 11. 

nem 

 


