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Kezdeményező 1

Árubeszerzés
Építési beruházás
Szolgáltatásmegrendelés
Építési koncesszió
Szolgáltatási
koncesszió

Időbeli ütemezés

A (köz)beszerzés tárgya

A (köz)beszerzés tárgyának
kategóriája

Parádfürdői Állami
Árubeszerzés
számítástechnikai eszközök
informatika
Kórház
Parádfürdői Állami
Árubeszerzés
kommunikáció, pr, média
mobiltelefon
Kórház
Parádfürdői Állami
Árubeszerzés
egyéb
üzemanyag
Kórház
Parádfürdői Állami
Árubeszerzés
gáz
gáz
Kórház
Parádfürdői Állami
Árubeszerzés
villamos
energia
villamos energia
Kórház
Parádfürdői Állami Szolgáltatás
megrendelés
kommunikáció
kommunikáció, pr, média
Kórház
Parádfürdői Állami
Árubeszerzés
irodapapír
irodaszer
Kórház
Parádfürdői Állami
Árubeszerzés
Nyomtatvány
irodaszer
Kórház
Parádfürdői Állami
Árubeszerzés
Irodaszer
irodaszer
Kórház
Parádfürdői Állami
Árubeszerzés
Toner
irodaszer
Kórház
1 A közbeszerzést kezdeményező megjelölése.
2 Az adatszolgáltatás tartalmilag azonos az ajánlatkérő közbeszerzési tervével.

Mennyisége
(mértékegység)

Becsült érték
(nettó Ft)

A beszerzést
központosított
beszerzésen
keresztül kívánja
megvalósítani?

Tervezett
eljárásrend
(nemzeti,
uniós)

db

500 000 Igen

Nemzeti

db

100 000 Igen

Nemzeti

db

2 000 000 Igen

Nemzeti

m3

23 000 000 Igen

kwh

9 000 000 Igen

Tervezett eljárás típus

Keretmegállapodásos eljárás második része –
megrendelés
Keretmegállapodásos eljárás második része –
megrendelés
Keretmegállapodásos eljárás második része –
megrendelés

az eljárás
megindításának
időpontja
(éééé.hh.nn)

szerződéskötés
tervezett
időpontja
(éééé.hh.nn)

Szerződés
időbeli hatálya
(hónap)

2015.01.01

12 hónap

2015.01.01

12 hónap

2015.01.01

12 hónap

Nemzeti

2015.01.01

12 hónap

Nemzeti

2015.01.01

12 hónap

2015.01.01

12 hónap

Keretmegállapodásos eljárás második része –
megrendelés

hó

2 500 000 Igen

Nemzeti

db

600000 Igen

Nemzeti

2015.01.01

12 hónap

db

200000 Igen

Nemzeti

2015.01.01

12 hónap

db

400000 Igen

Nemzeti

2015.01.01

12 hónap

db

700000 Igen

Nemzeti

2015.01.01

12 hónap

A legördülő menüknél jelölje ki a célmezőt, majd a mező jobb oldalán megjelenő háromszög ábrára kattintva, a megjelenő listából válasszon. Amennyiben a mezők száma nem elegendő, üres sor másolásával a táblázat bővíthető.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az adatszolgáltatás formája jelen táblázat szerkeszthető változatának megküldése. Más adattartalommal, más formátumban, más szervezeteknek megküldött közbeszerzési terv nem megfelelő.
Valamennyi oszlop kitöltése kötelező.

Árubeszerzés
Építési beruházás
Szolgáltatás
megrendelés
Építési koncesszió
Szolgáltatási
koncesszió

biztosítás
élelmiszer
fordítás-tolmácsolás, lektorálás
fűtés
gáz
gépjármű
informatika
irodaszer
irodatechnika
karbantartás, felújítás
közfoglalkoztatás
nyomda
orvostechnika
őrzés-védelem
szállás, repülőjegy,
utazásszervezés
szállítmányozás
takarítás
utalvány
üzemeltetés
villamos energia
kommunikáció, pr, média
bútor
egyéb

Igen
Nem

Nemzeti
Uniós

Nyílt eljárás (Kbt. 83.§ alapján)
Meghívásos eljárás (Kbt. 84.§-88§ alapján)
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos (Kbt.
89.§-93.§ alapján)
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás
Hirdetmény nélküli tárgyalásos (Kbt. 94.§-100.§)
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás (Kbt. 122.(7) a)
alapján)
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás (Kbt. 122.(7) b)
alapján)
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás (Kbt. 122.(7) c)
alapján)
Versenypárbeszéd (Kbt. 101.§-107.§ alapján)
Versenypárbeszéd (Kbt. 122.§ (4) alapján)
Keretmegállapodásos eljárás második része –
Keretmegállapodásos eljárás második része –
konzultáció
Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny
Nemzeti eljárás a Kbt. 121.§ (1) a) alapján
Nemzeti eljárás a Kbt. 121.§ b) alapján
Nemzeti eljárás a Kbt. 122/A. § alapján

