NEMZETBIZTONSÁGI SZAKSZOLGÁLAT
2012. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE
Közbeszerzés tárgya

Mennyiség vagy
becsült érték
(nettó)

CPV kód

Irányadó
eljárásrend

Tervezett eljárási típus

Időbeli ütemezés
az eljárás
szerződés
megindításának
teljesítésének
illetve a
várható időpontja
közbeszerzés
vagy a szerződés
megvalósításának
időtartama
tervezett
időpontja

Sor kerül-e vagy
sor került-e az
adott
közbeszerzéssel
összefüggésben
előzetes
összesített
tájékoztató
közzétételére

Árubeszerzés
Nyári gumiabroncsok
beszerzése

11,5 m Ft

34.35.11.00-3

Téli gumiabroncsok beszerzése

11,5 m Ft

34.35.11.00-3

Lézergravírozó készülékek
beszerzése tartozékokkal együtt

55 m Ft

42.96.25.00-2

14,5 m Ft

35.12.00.00-1

Biztonságtechnikai eszközök
beszerzése

a Kbt. 122. § (7)
bekezdés a) pontja
alapján hirdetmény
nélküli tárgyalásos
eljárás
a Kbt. 122. § (7)
Nemzeti
bekezdés a) pontja
értékhatárt
alapján hirdetmény
elérő
nélküli tárgyalásos
eljárás
Kbt.) 83. § (1)
Közösségi
bekezdése értelmében
értékhatárt
nyílt közbeszerzési
elérő
eljárás
a Kbt. 122. § (7)
Nemzeti
bekezdés a) pontja
értékhatárokat alapján hirdetmény
elérő
nélküli tárgyalásos
eljárás
Nemzeti
értékhatárt
elérő

1

2012. 03.

30 nap

nem

2012. 08.

30 nap

nem

2012. 03.

4 hónap

nem

2012. 05.

90 nap

nem

23,6 m Ft

Nemzeti
39.13.00.00-2 értékhatárokat
elérő

Központosított
közbeszerzés

2012. 08.

2 hónap

nem

Különféle műszerek beszerzése

45 m Ft

Nemzeti
38.55.00.00-5 értékhatárokat
elérő

Kbt.) 121. § (1)
bekezdése a) pontja
értelmében nyílt
közbeszerzési eljárás

2012. 04.

5 hónap

nem

Számítógép konfigurációk,
egyéb számítástechnikai
eszközök beszerzése

175 m Ft

Közösségi
30.20.00.00-5 értékhatárokat
elérő

Központosított
közbeszerzés

2012. 05-07.

2 hónap

nem

a Kbt. 122. § (7)
bekezdés a) pontja
alapján hirdetmény
nélküli tárgyalásos
eljárás

2012. 05.

90 nap

nem

Nemzeti
48.00.00.00-8 értékhatárokat
elérő

Központosított
közbeszerzés

2012. 05-07.

2 hónap

nem

Nemzeti
72.26.00.00-5 értékhatárokat
elérő

a Kbt. 122. § (7)
bekezdés a) pontja
alapján hirdetmény
nélküli tárgyalásos
eljárás

2012. 04.

2 év

nem

Irodabútor beszerzés

Fotótechnikai berendezések,
objektívek, valamint kamerák
beszerzése
Szoftverbeszerzés

24,5 m Ft

46 m Ft

38.65.00.00-6

Nemzeti
értékhatárt
elérő

Szolgáltatás
Támogatási órakeret és licenc
hosszabbítás

22 m Ft

2

